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Видання є результатом 
міждисциплінарного дослідження 
культурних ландшафтів Галичини. 
Культурні ландшафти становлять 
важливу цінність у житті окремих 
людей та спільнот — є основою 
комфортного середовища, культурної 
самобутності / ідентичності, збереження 
історичної спадщини, розвитку туризму 
та відповідальної взаємодії людини 
з природою. У виданні розглянуто 
культурні ландшафти як складне 
соціально-природне явище, простежено 
динаміку їх змін з початку Х ст. 
під впливом розвитку технологій, ринку 
та ідеологій. Представлено основні 
загрози руйнування традиційних 
культурних ландшафтів та способи 
їх подолання. Також наводяться 
приклади архітектурно-планувальних 
способів збереження, регулювання та/або 
створення нових культурних ландшафтів 
сільської місцевості. У виданні 
представлено багатий ілюстративний 
матеріал, частина якого була зібрана 
під час польових виїздів у різні куточки 
Галичини. Цільовою авдиторією 
є фахова спільнота у сферах архітектури 
та просторового планування міст і сіл, 
музейної справи, туризму, охорони 
природного середовища, а також широке 
коло читачів і читачок, небайдужих 
до збереження культурної та природної 
спадщини.
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Ми є тим, що (не)створюємо і (не)бачимо навколо себе.

“Морфей”

Проводячи дитинство в селі Скелівка наприкінці 1980-х та в 1990-х, 
ми з сестрою та вуличними приятелями часто вешталися по всяких 
закинутих місцях. Ми побували в підвалах школи, бачили трудові 
плакати і першотравневі лозунги з Леніним, Марксом та Енгельсом; 
окремо гіпсова голова Леніна лежала на горищі місцевої бібліоте-
ки. Нам подобався порослий деревами й кущами закинутий костел 
і дзвіниця зі слідами від снарядів, величезний уламок одного з яких 
ще стирчав у стіні. На залізничній зупинці виднівся великий злиня-
лий кириличний напис “Фельштин” — так називалася Скелівка до 
того, як село включили до складу Старосамбірського району Дрого-
бицької області Української радянської соціалістичної республіки.

Наша сім’я жила в маленькій, але добротній польській хаті. Ба-
буся з  дідусем придбали цей дім у  середині 1950-х. Поруч, в  цен-
тральному сквері, ми, діти, залюбки копирсалися в листі та ховалися 
в кущах. За селом простягалися безмежні колгоспні поля з “індустрі-
альними” копицями сіна та плантаціями капусти, гороху, кукурудзи.

Влітку на автомобілі “Москвич” наша сім’я їздила на пікнік до лісу 
або ж купатися на річку Стрвяж. Через цю ж річку ми переходили 
з батьком пішохідним канатно-тросовим мостом, що розгойдувався, 
коли йшли до іншої бабусі, в село Муроване (колись Ляшки Мурова-
ні). Там починався зовсім інший світ, зі своїми комахами, плазунами 
й травами висотою понад голову. Від Мурованого до каміння Карпат, 
швидкої води та запаху хвойних дерев рукою сягнути. На пасовищі 
нашою улюбленою забавою було збирати після дощу “льотки”, тобто 
свинцеву шрапнель з часів Першої світової війни. Ці два села розта-
шовані настільки близько до кордону з Польщею, що сигнал україн-
ського телебачення наприкінці 1980-х та в 1990-х годі було зловити. 
Замість радянських та українських мультфільмів і кінофільмів ми 
дивилися американські та польські. Спогади про історичні та куль-
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турні нашарування, відчуття місця, природи та щонайменших де-
талей — форм, кольорів, фактури, текстури, запахів і звуків, які так 
вражають малих дітей, — надовго закарбувалися у моїй свідомості 
та сприйнятті середовища.

Десь у четвертому класі в мої руки потрапила німецька чи поль-
ська книжка про містечко Фельштин. Я  здивувався, коли побачив 
ринкову площу з  ратушою та кам’яницями, це дуже дисонувало 
з  щоденною картиною перед моїми очима. Пізнаючи історію Га-
личини, я  зрозумів скільки ненависті, домінування та пригнічен-
ня, агресії, але також любові, опіки та жертовності присутні в цьо-
му регіоні. У даному виданні мені важливо показати різні сторони 
культурного ландшафту — від його матеріального виміру до симво-
лічного, ментального, та емоційного. Пам’ятаю, як бабуся, яку ра-
зом з її батьками в 1951 році переселили з Устрик-Долішніх внаслідок 
радянсько-польського обміну територіями, розказувала про ці події 
і згадувала навколишні гори, річку та сад. Зниклі для неї ландшаф-
ти стали ландшафтами пам’яті. 

У цьому виданні увага зосереджується передусім на формуванні 
культурних ландшафтів Галичини і на тому, якою в цьому процесі 
є роль природного середовища, людини, політик та ідеологій різних 
адміністрацій. Також розглядається формування зв’язку людини 
з ландшафтом залежно від особистого досвіду та історичного кон-
тексту та як цей зв’язок можна прочитати в теперішніх культурних 
ландшафтах. Ці теми є ключовими для усвідомлення їх цінностей 
в економічному, екологічному та культурному вимірі, а відтак — для 
їх збереження, грамотного регулювання та/або планування.

На моє переконання, емоційний зв’язок з місцем та відчуття за-
лученості є більш важливими для майбутнього громади, ніж укла-
дання стратегій економічного розвитку. Адже допоки суспільні цін-
ності обмежуються питаннями матеріального добробуту, завжди 
існуватиме спокуса емігрувати в  регіон з  кращою економікою чи 
туди, де твою працю більше цінуватимуть. Лише враховуючи при 
просторовому плануванні міст і сіл ціннісні сторони культурного 
ландшафту, можна підвищити якість громадських просторів і куль-
турних осередків та залученість мешканців і мешканок у нього.

В межах проєкту наша команда мала приємність відвідати не-
ймовірні місця Галичини та краще зрозуміти регіон. Відвідані міс-
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цини були дуже різноманітні — від доволі добре відомих містечок 
із затишними ринковими площами й красивими ратушами — до не-
прохідних, порослих хащами замків, покинутих костелів, синагог, 
цвинтарів, містичних дерев’яних церков та поселень українських 

“амішів” (“скромників”), глибоко захованих в меандрах Дністра. Ми 
принципово не використовували дрони, адже люди, на жаль чи на 
щастя, не літають, а  нам було важливо передати культурні ланд-
шафти з візуальної перспективи місцевих мешканців. Однак ми фо-
тографували з кадруванням, що дає змогу “наблизитися”, побачити 
деталі об’єкту. Це теж не зовсім відповідає перспективі перехожих, 
однак дає змогу побачити об’єкт з перспективи людей, що його тво-
рили та активно використовували.

Дослідження культурних ландшафтів Галичини було колектив-
ною пригодою тривалістю в чотири місяці. Тут сплелися знання та 
досвіди багатьох фахівців і фахівчинь, без участі котрих проєкт не 
був би можливим. Я надзвичайно вдячний Миколі Майданському 
екологу й  краєзнавцю та архітекторці-реставраторці, історикині 
архітектури Аллі Мартинюк-Медвецькій, з  якими працював най-
тісніше. Зокрема, Микола Майданський є  співавтором розділів 
про вплив правових систем на сільську місцевість та появу перших 
міст в Галичині, а також описів екокультурних країв. Він також вніс 
до проєкту низку надзвичайно проникливих спостережень щодо 
змін природи, особливо рослин та мікрорельєфу. Алла Мартинюк-
Медвецька є  співавторкою розділів, що стосуються розвитку міст 
у  середньовічний період і  тем, пов’язаних з  архітектурою. Вона 
впродовж багатьох годин розповідала мені про архітектуру Галичи-
ни більше, ніж можна прочитати в книжках. Щира подяка за кон-
сультації економіко-географу Ярославу Іваху (Львів), архітектору та 
містопланувальнику Олександру Коротких (Вінниця), культуроло-
гині Зоряні Рибчинській (Львів) та історичному географу Мирославу 
Дністрянському (Львів). Будь-які неточності є моєю відповідальніс-
тю і жодним чином не пов’язані з консультантами та консультант-
ками, добре знаними у своїх фахових сферах.

Висловлюю подяку також людям, які долучилися до створення 
видання, — Юрію Мориквасу, що створив унікальну серію фотогра-
фій Галичини, зафіксував найдрібніші деталі, створив тонкий і гли-
бокий візуальний стиль видання та на своєму легковому автомобілі 
найменш доступними дорогами таки добирався до місця призна-



чення; комунікаційній менеджерці Ірині Білан за чудові здібності 
домовитися про все з усіма та важливі організаційні поради; Ользі 
Мартинюк за експертну допомогу на ключових етапах реалізації 
проєкту та проникливі зауваження щодо змісту видання; Анатолію 
Смалійчуку за чудові карти, на яких добре простежуються каньйо-
ноподібні долини Дністра та його приток на Поділлі та горбогір’я 
Опілля; Роману Цибрівському (Roman Cybriwsky) з Філадельфії за 
підтримку та захопливі розмови про Україну; Джеймсу Генлону 
(James Hanlon), моєму науковому керівнику магістерської роботи 
в Університеті Південного Іллінойсу в Едвардсвіллі (CША), важли-
ва частина результатів якої, представлена у цьому виданні; Андрію 
Шуляру за спільні архітектурні веломандрівки околицями Львова; 
Дарії Мацолі за настроєві скетч-малюнки; Надії Мориквас за де-
тальне редагування тексту. За можливість використання додатко-
вих ілюстрацій у виданні, задля якнайкращої передачі змісту тексту, 
завдячую Богдану Волошину. Ці світлини були вибрані через його 
здатність помічати ті деталі, які для багатьох залишаються непоміт-
ними. Також у виданні опубліковані вибрані матеріали історико-ар-
хітектурного дослідження села Урич і його архітектурні регламенти, 
люб’язно надані Державним історико-культурним заповідником 
Тустань, за що вдячний його директору Андрію Котлярчуку.

Це видання, як і саме дослідження, було б неможливим без під-
тримки Українського культурного фонду — інституції, яка вже за-
раз, лише за три роки своєї діяльності, показала впевнені результати 
щодо нового якісного українського культурного продукту. В  по-
страдянському контексті ця інституція є дійсно проривом, яка буде 
впливати на наші перспективи, не тільки у сфері культури. Я вдяч-
ний насамперед працівницям Фонду, зокрема Ользі Шаріповій, за 
блискучі менеджмент та комунікацію. Як завжди, підтримка моїх 
рідних — батька, мами, сестри та брата, а також друзів була визна-
чальною в моменти, коли я цього найбільше потребував. Ще не по-
вністю знищене природне середовище приміського села Сокільни-
ки біля Львова; його поля з маленькими долинами й потічками були 
для мене місцем щоденних прогулянок та роздумів.

Запрошую у захопливу подорож поєднання географії, історії та 
архітектури Галичини, об’єднаних в явищі культурного ландшафту.

Роман Лозинський  
Сокільники, 2020
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Вступ

Культурні ландшафти сіл і міст України зазнали значних змін впро-
довж ХХ ст. та продовжують змінюватися після розпаду Радянсько-
го Союзу. З поліпшенням матеріального становища та економічним 
зростанням темпи цих змін тільки прискорюватимуться. Мрії лю-
дей про комфорт, достаток, статус та безпеку втілюються в  нових 
будинках, їхніх архітектурних стилях, огорожах та брамах. Нові 
форми, кольори та оздоблення є  наслідком не тільки підвищення 
добробуту, а й доступності нових матеріалів та інформації.

Американський культурний географ Перс Люїс наголошує, що 
культурні ландшафти є вираженням особливостей суспільства: еко-
номіки, культури, де кожен елемент виражає “наші смаки, ціннос-
ті, прагнення і  навіть страхи у  відчутній, видимій формі”. Якими 
є культурні ландшафти України та її історичного регіону — Гали-
чини? Що вони говорять про нас і суспільство? Чому одні елемен-
ти культурного ландшафту інтенсивно змінюються чи зникають, 
а інші з’являються без урахування місцевої специфіки та культури? 
Якими є цінності культурних ландшафтів для різних сфер людсько-
го життя? Як їх зберегти для покращення життя та збереження при-
родного середовища тепер і в майбутньому? Це видання покликане 
дати відповіді на ці та дотичні питання.

Політико-економічні системи з  відповідними культурно-філо-
софськими поглядами, політиками, ідеологіями мають безпосеред-
ній вплив на взаємини людини та природи, а отже залишають мате-
ріальний та символічний слід у ландшафтах. Владні відносини між 
різними культурними та політичними групами, зокрема домінуван-
ня одних та пригнічення інших, формують різний досвід в тому чи 
іншому культурному ландшафті. Впродовж ХХ століття Галичина, 
як і решта українських регіонів, зазнала значних політичних змін. 
Зокрема, визначальний вплив на цей регіон мало знищення та пе-
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реселення окремих груп людей за етнічними та соціальними озна-
ками під час та після Другої світової війни. Зв’язок людей з  ланд-
шафтами був порушений, що іноді проявляється в  байдужості до 
змін довкілля, бракові місцевої ідентичності та емоційного зв’язку 
з середовищем, убогих архітектурних стилях, невідповідному зем-
лекористуванні. Окремі люди, проте, зберігають дбайливе та чуйне 
ставлення до історичних ландшафтів як спадщини.

Розпад соціалістичної системи, економічна криза 1990-х, перехід 
до капіталізму, поява нового заможного класу та споживацької куль-
тури залишили колосальний слід у культурних ландшафтах. Розда-
ча та приватизація землі зазвичай відбувалася до просторового пла-
нування населених пунктів. Це призвело до непродуманої забудови, 
при цьому культурними та природними ландшафтами переважно 
нехтували. Місцевий шарм культурного ландшафту швидко зміню-
вався чи навіть зникав через появу нехарактерних для місцевості 
запозичених архітектурних стилів. “Традиційність” нових будинків 
часто проявляється в архітектурі з натяком на “феодалізм”, у їх вели-
ких розмірах, з вежами і велетенських огорожах.

На культурні ландшафти Галичини та західної України остан-
нім часом має значний вплив заробітчанство. На очах змінюються 
сільські місцевості, які раніше вважалися “депресивними” і в яких 
водночас збереглися автентичні, культурно, естетично й екологіч-
но цінні ландшафти. Капітал заробітчан і заробітчанок переважно 
вкладається у нове житлове будівництво; для більшості цих людей 
будинок є найбільшою цінністю і найкращим вираженням достат-
ку, безпеки й успіху завдяки важкій праці за кордоном. Проте часто 
нові архітектурні стилі копіюють/клонують архітектуру інших кра-
їн та часів, іноді й вигаданих, руйнуючи відчуття місця та локаль-
ну ідентичність. Зростає також тенденція до спорудження високих 
і непрозорих загорож, часто з використанням дешевих матеріалів, 
таких як покрівельний метал, або ж навпаки — дорогих, для демон-
страції своєї заможності. Ці зміни є загрозою не тільки для місцевої 
культурної самобутності регіону, але й для комфортного життя лю-
дей, розвитку туризму та рекреації, а що найголовніше — збережен-
ня природного середовища та безпечного життя у ньому.

Тоді як міста, їх громадські простори та міський дизайн-благо-
устрій отримують щораз більшу увагу фахівців та фахівчинь у сфе-
рі урбаністики та міського планування, сільська місцевість та малі 
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містечка залишаються поза увагою фахової спільноти. Це видання 
покликане заповнити цю прогалину та запропонувати концепту-
альну основу покращення життєвого середовища в сільській місце-
вості. Видання має ознайомчий характер, проте глибоко проникає 
в поняття культурного ландшафту як соціально-природного явища. 
Воно передовсім орієнтоване на фахову спільноту у сферах архітек-
тури та просторового планування, музейної справи, охорони при-
родного середовища, а також на фахівців і фахівчинь в органах міс-
цевого самоврядування. 

Метою видання є розкрити такі ключові моменти:

• Комплексність культурного ландшафту як соціально-природно-
го явища. 

• Умовність “традиційності”в культурному ландшафті та потребу 
пошуку переконливих аргументів їх збереження, регулювання та/
або планування. 

• Цінності домодерних сталих практик поводження з  природою 
у ХХІ столітті та принципи і способи збереження, регулювання та/
або створення нових культурних ландшафтів.

• Важливість досліджень та усвідомлення місцевих особливостей 
культурних ландшафтів, історичного контексту та зв’язку різних 
людей з ними перед впровадженням будь-яких правових регламен-
тацій щодо збереження, регулювання та/або планування культур-
них ландшафтів.

Галичину як історичний регіон було обрано через її природну різно-
манітність та складний історичний контекст і, відповідно, присут-
ність дуже різних культурних ландшафтів, зокрема символічних. 
Галичина є чудовим дослідницьким полем для вивчення не просто 
взаємодії людини і  природи, але й  впливів складного суперечли-
вого минулого на культурні ландшафти. Ми не акцентуємо уваги 
на межах історичного регіону Галичини, змінних у часі. Особливо 
тому, що традиційні культурні ландшафти виходять далеко за ад-
міністративні межі регіону. 
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У цьому виданні не знайдете інформації про міста, ландшафтну 
архітектуру, садово-паркове мистецтво та детальних інструкцій 
щодо збереження природних ландшафтів, чим займаються окре-
мі академічні дисципліни та інституції з власними науковими ви-
даннями. Перелічені аспекти присутні тут лише для того, щоби 
краще висвітлити сільську місцевість та її культурні ландшафти 
як окремий екологічний, культурний, економічний та політичний 
феномен. Видання складається з  семи розділів, що розкривають: 
1) культурний ландшафт як складне соціально-природне явище та 
особливість Галичини як регіону в її історичному контексті; 2) цін-
ності традиційних домодерних культурних ландшафтів як джере-
ла етики взаємодії з природою та умовність традиційності; 3) різні 
прояви цієї взаємодії у природних умовах Галичини. Досить значну 
частину видання займає розділ 4) про вплив різних адміністрацій 
та їх правових систем та ідеологій на культурні ландшафти, з кін-
ця X ст. Оскільки, починаючи з кін. 1980-х років, зміна економічної 
та політичної системи була за своєю значимістю не менш переломна, 
ніж встановлення соціалізму, розглянуто 5) як з 1990-х років і до на-
ших днів приватизація, ослаблення та/або відсутність архітектур-
них регулювань і криза ідентичності впливають на сучасні культур-
ні ландшафти — архітектурні стилі житлових і сакральних споруд 
та громадські простори. Внаслідок процесу децентралізації влади 
в Україні з 2014 року новостворені об’єднані територіальні грома-
ди (ОТГ) отримують все більше прав у регулюванні архітектури та 
просторового планування. Це нові можливості та виклики для гро-
мад, тому у виданні розглянуто 6) принципи та способи збережен-
ня, регулювання та/або створення нових культурних ландшафтів, 
їх особливості як об’єкту просторового планування з чи не єдиним 
прикладом розроблених архітектурних регламентів сільської міс-
цевості в Україні — для села Урич (Сколівщина, Львівська область) 
на основі історико-архітектурного дослідження Державного істо-
рико-культурного заповідника "Тустань". Завершальним є  розділ 
7) про ландшафтні регулювання, розмиті межі приватної власності 
та важливість залучення усіх зацікавлених сторін перед будь-яким 
створенням та запровадженням регулювань.
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Очікувані результати видання:

• зміцнення гармонійної взаємодії людини з природою, зростання 
екологічності середовища та його комфортності для життя; 

• започаткування в Україні дискурсу культурного ландшафту, про-
фесійного та громадського, як об’єкту просторового планування та 
проєктування;

• поява переконливих аргументів збереження, регулювання та/або 
планування культурних ландшафтів, що в Україні, як і в інших кра-
їнах Східної Європи, часто “запаковані” під романтизованими іде-
ями збереження “етнічної самобутності”, насамперед для зовніш-
нього споживача  — туриста. Цінності традиційних домодерних 
ландшафтів лежать у набагато глибших площинах — зокрема в еко-
логічних та сталих практиках будівництва та землекористування;

• зростання розуміння важливості досліджень зв’язку людей 
з ландшафтами та потреби залучення всіх зацікавлених сторін пе-
ред впровадженням будь-яких правових регламентацій щодо збе-
реження, регулювання та/або планування культурного ландшафту;

• зростання відповідальності тих, хто змінює культурні ландшаф-
ти чи створює нові;

• формування культурної самобутності регіону та його окремих 
частин через підкреслення місцевих традиційних архітектурних 
стилів, просторового планування, землекористування та сільського 
господарства; 

• зростання місцевої економіки через появу відповідального та 
освітнього туризму, продуманого геобрендингу з критичним і гли-
боким представленням минулого;



• зміцнення емоційного зв’язку людей з місцем проживання через 
підвищення їх залученості до осмислення культурних ландшаф-
тів і їх змін, місцевої самобутності, процесу створення регулювань 
та зросту комфортності життя. Через зміцнення психологічного 
зв’язку з місцем проживання, мешканці та мешканки будуть шано-
бливіше ставитися до свого середовища життя та стежитимуть за 
його станом.





1. 
Що таке  

культурні  
ландшафти  

Галичини?
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Культурні ландшафти  
та як їх розуміють

В Україні під поняттям “ландшафт” зазвичай мають на увазі природ-
ний ландшафт. Нібито щось об’єктивно дане від природи, ландшаф-
ти цінують за мальовничість та інші естетичні якості. В художніх 
творах часто бачимо самобутні та гармонійні краєвиди, що виража-
ють велич сил природи. Подібне уявлення зустрічається і в акаде-
мічній сфері, а також у щоденному вжитку. 

Однак ландшафт майже ніколи не є витвором лише природи. На-
віть найбільш “дикі” місцевості зазнали тисячолітнього впливу люд-
ської діяльності. Цінності, вірування, економічні відносини, а також 
політика — все це позначилося на фізичному середовищі. До того ж, 
природа не лише становить арену людської діяльності. Вона теж 
впливає на життя, ідентичність і  щоденні практики людей. Ланд-
шафти є простором взаємодії людини та природи. Етика цієї взаємо-
дії може різнитися залежно від часу, простору та культурних норм.

Тому в рамках широкого узагальненого терміну “ландшафт” вар-
то виділити й наголосити на понятті “культурного ландшафту” — 
як зміненого людиною природного ландшафту відповідно до своїх 
потреб. Культурний ландшафт є вираженням багатовікового досві-
ду життя людей у природному середовищі та наслідком спільної дії 
сил природи і  людини. Саме таке трактування культурного ланд-
шафту знаходимо в Світовій конвенції спадщини (1992 р.). 

Взаємодія людини і природи проявляється у народних знаннях 
щодо просторового планування населених пунктів, мережі вулиць, 
системи забудови, будівництва, землекористування, природоко-
ристування та ведення сільського господарства. Всі ці види діяль-
ності взаємопов’язані й перебувають у тісному зв’язку з природним 
середовищем. Як наслідок, окремі культурні ландшафти формують-
ся як цілісні екокультурні системи.
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У міжнародному договорі Ради Європи  — Європейській ланд-
шафтній конвенції (2000 р.) ландшафт розглядається у широкому 
розумінні, без його поділу на природний і культурний. Згідно з кон-
венцією, ландшафт — це все те, що ми бачимо/сприймаємо, коли ви-
ходимо з приміщення. В цьому випадку поняття ландшафту є більш 
близьким до загальновживаного поняття “краєвид”. У Конвенції за-
значається: “Ландшафт означає територію, як її сприймають люди 
і характер якої є результатом дії та взаємодії природних та/або люд-
ських факторів”. Це розуміння ландшафту не виключає його вузько-
го трактування як результату взаємодії людини й природи. Проте 
тут наголошено на розумінні, що ландшафт може бути наслідком 
тільки людської діяльності, а також наголошується на важливості 
його сприйняття людьми. Ландшафт — це частина Землі, видима 
спостерігачами з певного положення й розташування — як фізично-

Культурний ландшафт біля м. Хирів і м. Добромиль та краєвид 
на “добромильські” гори.

▲ Село Нове Місто (Львівська обл.).
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го, так і соціального. Стать, вік, професія, соціальний клас та досвід 
людей впливають на їхнє бачення.

До природних факторів формування ландшафту можна віднести 
рельєф, клімат, ґрунти, воду, рослини і тварини. Людина ж створює 
населені пункти, вуличну мережу, систему забудови, архітектуру, 
сільське господарство, вплив на які має і природне середовище. 

У сприйнятті культурного ландшафту людиною одні візуаль-
ні елементи можуть домінувати над іншими. Приміром, виражені 
форми рельєфу, рослинність чи яскраві елементи архітектури мо-
жуть виступати на передній план перед менш помітними елемен-
тами. Проте всі складові ландшафту та їх найменші деталі — лінії, 
пропорції, форми, кольори, матеріали, фактури та текстури — тво-
рять його неповторну атмосферу та є частиною genius loci, духу місця. 
Візуальність ландшафту є важливою у його сприйнятті, але не менш 
важливими є звуки, запахи, тактильні відчуття та насамперед отри-
маний у ньому досвід. 

У зв’язку зі значним посиленням впливу людини на природу, що 
почався у Західній Європі в XVIII столітті, варто відрізняти тради-
ційні, тобто домодерні та доіндустріальні, культурні ландшафти 
від більш сучасних, тобто модерних та індустріальних. Традиційні 
ландшафти умовно характеризує низькоінтенсивне сільське госпо-

Культурний ландшафт регіону Прованс, Франція.
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дарство та висока чутливість до природного середовища, яку було 
втрачено впродовж наступних століть.

У світі є відомі приклади добре збережених та артикульованих 
матеріально й  ментально культурних ландшафтів, як-от у  Про-
вансі (Франція) чи в Тоскані (Італія). Вони відіграють важливу роль 
не тільки в житті регіону, його гармонійному та сталому розвитку, 
творенні його внутрішньої ідентичності й образу, а й у співтворен-
ні культурного образу всієї країни на міжнародному рівні. Вони 
є прикладами збереження досвіду і знання людей про життя у при-
родному середовищі, що проявляється в увазі до місцевих способів 
будівництва та ведення сільського господарства — садівництва, ви-
ноградарства, виготовлення сирів і вирощування прянощів.

Ландшафт є  об’єктом дослідження як природничих, так і  соці-
альних та гуманітарних дисциплін, як-от: екологія, екологічна іс-
торія, культурна екологія, архітектура, планування міст і сіл (місто-
планування, містобудування1), регіональне просторове планування, 
семіотика, географія людини та фізична географія, візуальні студії. 
Ландшафти також викликають зацікавлення у людей творчих про-
фесій, пов’язаних із образотворчим мистецтвом, фотографією та лі-
тературою. Проте ландшафт — це передусім цілісний погляд на те, 
що нас оточує, без поділу на складові і тому міждисциплінарність 
є важливою для його вивчення.

Ландшафти формують мешканці та мешканки з різними ціннос-
тями, потребами, поглядами та смаками, що змінюють його свідомо 
чи несвідомо в процесі свого життя. Досвіди у ландшафті з різни-
ми практиками його присвоєння перетворюють його з  фізичного, 
матеріального в місце з особистими чи колективними значеннями, 
сенсами, смислами та асоціаціями. Культурний ландшафт з матері-
ального стає більш ніж матеріальним і бере участь у формуванні ре-
гіональної самобутності, особистих чи колективних ідентичностей. 
Ландшафти є  також вираженням політично-економічних систем-
формацій та історичних епох зі своїми переважаючими культур-
но-філософськими поглядами, політиками, ідеологіями та різними 
владними відносинами.

1. Термін містопланування (англ. urban planning), відомий в Україні як містобуду-
вання, а в деяких країнах стосується і до просторового планування сіл та інших про-
сторових одиниць.
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Культурний ландшафт 
у Конвенції про світову спадщину

Конвенція про світову спадщину (1992  р.) є  першим міжнародно-
правовим документом, де йдеться про важливість охорони куль-
турних ландшафтів як окремої категорії, із занесенням її до списку 
Світової спадщини. У Конвенції зазначається:

“Культурні ландшафти є результатом “спільної дії природи і лю-
дини”. Вони є прикладом еволюції людського суспільства та по-
селень протягом часу під впливом фізичних обмежень та/або 
можливостей, що їх створює природне середовище, та подаль-
ших впливів соціальних, економічних і культурних сил, як зо-
внішніх, так і внутрішніх.

Термін “культурний ландшафт” охоплює різноманітність про-
явів взаємодії людства та його природного середовища. Куль-
турні ландшафти часто відображають унікальні способи стало-
го землекористування, враховуючи особливості та обмеження 
природного середовища, в якому вони сформовані, і особливе 
духовне ставлення до природи. Захист культурних ландшафтів 
може зробити внесок у сучасні технології сталого землекорис-
тування та підтримувати або покращувати природні цінності 
ландшафту. Продовження існування традиційних форм земле-
користування підтримує біологічне різноманіття в багатьох ре-
гіонах світу. Тому захист традиційних культурних ландшафтів 
є корисним для збереження біологічного різноманіття.”

У Конвенції виділяють три основні категорії культурних ландшафтів:

“Ландшафт, спроєктований і створений свідомо людиною, який найлег-
ше визначити. Це садові та паркові ландшафти, створені з естетич-
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них міркувань, які часто (але не завжди) асоціюються з релігійними 
чи іншими монументальними будівлями та ансамблями.

Органічно розвинений ландшафт, що набув своєї нинішньої форми 
завдяки зв’язку з природним середовищем та реагуванню на нього, 
з врахуванням соціальних, економічних, адміністративних та/або 
релігійних імперативів (обмежень). Такі ландшафти відображають 
процес еволюції за своєю формою та особливостями. Вони поділя-
ються на дві підкатегорії: 

• реліктовий (або викопний) ландшафт — це той, в якому ево-
люційний процес закінчився в якийсь час у минулому, різко або про-
тягом певного періоду. Однак його суттєві відмінні риси все ще по-
мітні в матеріальному вигляді.

• безперервний ландшафт — який зберігає активну соціальну 
роль у теперішньому суспільстві, тісно пов’язаний з традиційним 
способом життя і в якому еволюційний процес ще триває. Водночас 
він демонструє значні матеріальні докази своєї еволюції з часом.

Скельне формування Улуру в Австралії, мовою корінних мешканців “священне”, 
є насамперед цінним як сакральний ландшафт та охороняється в межах 
національного парку Улуру-Ката-Тьюта (об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО).
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Асоціативний культурний ландшафт — це ландшафт, який викликає 
потужні релігійні, мистецькі або культурні асоціації, тоді як цін-
ність його матеріальної складової може бути незначною або навіть 
відсутньою.”

В Україні є багато цінних культурних ландшафтів, але для глобаль-
ного контексту визначено важливість лише одного, який внесено до 
Світової спадщини ЮНЕСКО в  категорії культурного ландшафту. 
Це стародавнє місто Херсонес Таврійський (V ст. до Р.Х.  — IV ст. піс-
ля Р.Х.) в Криму, що був внесений до списку 23 червня 2013 року. По-
ліс та хора таврійського Херсонеса із старовинним архітектурним та 
технологічним ансамблем отримали такий високий охоронний ста-
тус через надзвичайно добре збережені взірці давнього поселення, 
землекористування та ландшафту, створеними грецькими колоніс-

Індустріальний ландшафт Уельсу біля м. Блайневон  
(об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО).
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тами у специфічному природному середовищі південно-західного 
Криму, що існували безперервно майже дві тисячі років.

Іншими елементами ландшафту-краєвиду в широкому розумін-
ні та історичного ландшафту в Україні, що внесені до списку Світо-
вої спадщини ЮНЕСКО, але не в  категорії культурного ландшаф-
ту, є: вісім дерев’яних церков у західних областях України (спільний 
проєкт з Польщею щодо дерев’яних церков Карпатського регіону), 
первісні букові ліси Карпат (частина міжнародного об’єкту Європи), 
ансамбль історичного центру Львова, Софіївський собор та Києво-
Печерська лавра разом з  церквою Спаса на Берестові (Київ), рези-
денція митрополитів Буковини та Далмації (Чернівці) та пункти 
геодезичної дуги Струве (у Хмельницькій та Одеській областях як 
частина міжнародного об’єкту).

Солеварня у м. Дрогобич, XIII–XX ст. — найстаріше діюче підприємтсво України.
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Ландшафт у Європейській ландшафтній 
конвенції

На відміну від Конвенції про світову спадщину, Європейська ланд-
шафтна конвенція (2000 р.) розглядає ландшафт у ширшому розу-
мінні і створена з метою збереження не лише унікальних і цінних 
для всього людства культурних ландшафтів. Україна підписала 
й ратифікувала цю конвенцію у 2004 та 2005 роках. В ній присутні 
такі важливі положення щодо розуміння ландшафту та подані деякі 
визначення (офіційний переклад):

• ландшафт відіграє важливу суспільну роль у культурній, еколо-
гічній, природоохоронній та соціальній сферах і є ресурсом, який 
сприяє економічній діяльності; його охорона, регулювання та пла-
нування може сприяти створенню нових робочих місць;

• ландшафт сприяє формуванню місцевих культур і  є основним 
компонентом європейської природної та культурної спадщи-
ни, який сприяє добробуту людей та консолідації європейської 
ідентичності;

• ландшафт є важливою складовою якості життя людини всюди: 
в містах і сільській місцевості, у деградуючій місцевості та місцевос-
ті високої якості, в місцевості виняткової краси чи у звичайній;

• ландшафт є  ключовим елементом добробуту людини і  суспіль-
ства; його охорона, регулювання і  планування призводить до ви-
никнення прав і обов’язків для кожної людини;

• зміни ландшафтів у багатьох випадках прискорюються через роз-
виток сільського та лісового господарства, технічних засобів, про-
мислового виробництва та добування мінералів, а також регіональ-
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ного і міського планування, транспорту, інфраструктури, індустрії 
туризму та відпочинку, так само як і на більш загальному рівні — че-
рез зміни у світовій економіці;

• наміром є задовольнити прагнення громадськості насолоджува-
тися ландшафтами високої якості та брати участь у їх розвитку;

Визначення

а) “ландшафт” означає територію, як її сприймають люди, харак-
тер якої є результатом дії та взаємодії природних та/або людських 
факторів;

б) “ландшафтна політика” означає формування компетентними ор-
ганами влади загальних принципів, стратегій та керівних положень, 
які дозволяють вживати конкретних заходів, спрямованих на охоро-
ну, регулювання та планування ландшафтів;

в) “мета якості ландшафту” означає для конкретного ландшафту 
формулювання компетентними органами влади прагнень громад-
ськості стосовно рис ландшафту, який її оточує;

г) “охорона ландшафту” означає діяльність щодо збереження та 
підтримання важливих або характерних рис ландшафту, яка визна-
чається його цінністю за походженням, зумовленою його природ-
ною конфігурацією та/або діяльністю людей;

д) “регулювання ландшафту” означає діяльність з  точки зору ста-
лого розвитку, спрямовану на забезпечення постійного догляду за 
ландшафтом з метою спрямування та узгодження змін, спричине-
них соціальними, економічними та екологічними процесами;

ж) “планування ландшафту” означає чітку, спрямовану на перспек-
тиву діяльність щодо їх поліпшення, відновлення або створення.

Цілями Конвенції є  “сприяння охороні, регулюванню та плану-
ванню ландшафтів, а також організація європейського співро-
бітництва з питань ландшафту”.
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Цінності культурних  
ландшафтів

Культурні ландшафти через особливе поєднання природних та 
створених людиною елементів мають цінності у різних сферах:

• Екологія та здоров’я. Традиційні культурні ландшафти і народ-
ні знання є  цінним джерелом гармонійних способів взаємодії лю-
дини з природою, що формувались протягом багатьох століть. За-
стосування ідей з  народних знань щодо будівництва та ведення 
сільського господарства є енергозберігаючими, підтримують місце-
ву біорізноманітність і враховують обмеження природи. Ці ідеї вже 
зараз присутні у прогресивних проєктах просторового планування 
міст та сіл. Внаслідок формується середовище з суттєвою компонен-
тою природи, сприятливе для відпочинку, що зменшує негативний 
вплив глобального потепління та різких змін погоди, а отже, сприяє 
здоров’ю мешканців та мешканок.

• Економіка. Культурний ландшафт формує позитивний довго-
тривалий економічний ефект через розвиток відповідального ту-
ризму та малого фермерства і  виробництво органічної місцевої 
продукції.

• Самобутність/ідентичність, творення місця (англ. — placemak-
ing) та естетика. Культурні ландшафти посилюють місцеву само-
бутність/ідентичність, образ регіону на національному та міжна-
родному рівні. Відновлення культурних ландшафтів та усвідомлене 
й відповідальне творення нових посилює емоційний зв’язок людей із 
середовищем. Це відбувається через залучення мешканців та меш-
канок до планування спільних дій щодо відновлення та збереження 
культурних ландшафтів, до осмислення їх цінностей та спадщини.



291. Що таке культурні ландшафти Галичини?

• Культурна та природна спадщина. Культурний ландшафт 
є частиною культурної та природної спадщини. Особливість його як 
явища передбачає розуміння спадщини ширше й цілісніше, беручи 
до уваги поєднання всіх елементів природи та створених людиною 
об’єктів, а також емоційного зв’язку з ними. 

Мешканці та мешканки розуміють та цінують ландшафти по-
різному, в залежності від їх досвіду взаємодії з культурними ланд-
шафтами, їх цінностей і знань. Погляди на культурний ландшафт 
можуть бути неоднаковими у представників та представниць бізне-
су, у власників і власниць землі, місцевих та немісцевих інвесторів та 
інвесторок, мешканців та мешканок різних соціальних класів, віку 
та професій. Часто розбіжність інтересів та конфлікти є неминучи-
ми. Для їх уникнення важливим є залучення усіх зацікавлених сто-
рін до збереження культурних ландшафтів та розуміння, що ланд-
шафти є спільним благом, а їх цінності не виключають одні одних.

Навіщо зосереджуватись на культурному ландшафті, якщо ко-
жен з його елементів вивчається окремою науковою дисциплі-
ною, а саме: архітектурою, географією, біологією, екологією, ет-
нографією та багатьма іншими?

Зосередження на ландшафтах допомагає сформувати цілісний 
погляд на середовище навколо нас. Це було втрачено в  епоху Мо-
дерну, особливо в  часи Просвітництва, коли формувались окремі 
наукові дисципліни, що “розклали” середовище життя на складові. 

Цілісний погляд на середовище дає можливість побачити те, що 
не можна побачити, розглядаючи окремо його складові. Як наголо-
шує бельгійський географ Марк Антроп, “голізм означає, що “ціле — 
це більше, ніж сума його складових частин”, з чого випливає, що цілого ні-
коли не можна зрозуміти редукціоністським аналізом частин, а потім 
реструктуризувати його в синтезі”. Тому ландшафт як явище в своїй 
основі потребує інтегрованого підходу — поєднання гуманітарних, 
соціальних і точних наук, про що активно говорять уже впродовж 
20-30 років, а  також співпраці фахівців і  фахівчинь з  різних галу-
зей — архітектури та містопланування, екології, економічної науки, 
антропології, географії, історії, соціології, літератури і мистецтва, 
які рідко перетинаються у професійній роботі.
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У випадку, якщо увага звернена лише на певний елемент оточен-
ня чи середовища без його співвідношення до всіх інших елементів 
як їх єдності, вживання терміну ландшафт не має підстав. У певних 
ситуаціях важливо не застосовувати ідею ландшафтів, коли йдеться, 
наприклад, тільки про містопланування, архітектуру, громадський 
простір, сільське господарство чи природне середовище без розгля-
ду їх як цілісності.

Де закінчується містопланування, архітектура, міський дизайн 
(“благоустрій”), регіональне просторове планування та почина-
ється культурний ландшафт?

Оскільки культурні ландшафти складаються з різноманітних еле-
ментів, то на їх вигляд, стан та існування мають вплив десятки регу-
лювань: від екологічної політики і стратегії економічного розвитку 
держави та збереження спадщини до благоустрою з  регулюван-
ням висоти й прозорості парканів/огорож. Проте містопланування 
та архітектура є головними, що визначають ландшафт, його силу-
ет, сприйняття та досвіди у ньому, а також безпосередньо дотичні 
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▲ Кам'яні мури та підпори (крепіди) широко розповсюджені на Поділлі.

до збереження традиційних культурних і природних ландшафтів. 
Тому регулювання, що стосуються містопланування, архітектури 
та землекористування, є визначальними, якими будуть культурні 
ландшафти і чи вони взагалі існуватимуть в умовах динамічної ур-
банізації, інтенсифікації та роботизації сільського господарства.

Культурний ландшафт починається там, де містопланування, ар-
хітектура, міський дизайн та регіональне просторове планування роз-
глядаються як одне ціле певної місцевості, враховуючи її культурні осо-
бливості та традиції. Для відновлення і  збереження культурного 
ландшафту важливими є  всі містопланувальні та архітектурні де-
талі — просторове планування населеного пункту та ОТГ, дизайн 
вулиць і площ, розташування та поверховість будівель, їх архітек-
турні стилі зі всіма деталями форм, пропорцій, матеріалу, гами ко-
льорів, прозорості, фактури та текстури. Містопланування та бу-
дівлі, cтворені у природному середовищі, є найбільшим візуальним 
вираженням людини як однієї зі стихій, поряд з силами природи.
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Зв’язок людей  
з ландшафтами

Взаємодія людей та ландшафтів відбувається в процесі щоденного 
життя через досвіди та практики. Люди впливають на ландшафт, 
змінюючи його для своїх потреб, а  він  — на людей. Через життя 
у ландшафтах, їх освоєння та привласнення, що є різними для різних лю-
дей та спільнот, їм надають певних значень/смислів, з’являється емоцій-
ний зв’язок, а тому ландшафти є не тільки матеріальними/фізичними. 
Вони стають частиною людини, її самоусвідомлення, самоідентифі-
кації та ідентичності, що важливе не тільки для індивіда, а й для ці-
лих людських спільнот. Ландшафт стає смисловим, текстовим, мен-
тальним, емоційним, сакральним, духовним чи символічним. 

Такі природні ландшафти, як ріка Дніпро з її кручами, гора Ара-
рат чи острів Хортиця стали частиною національних та регіональ-
них ідентичностей, символічними для багатьох людей і  окремих 
спільнот. Змінені природні ландшафти, наприклад водосховища 
та ГЕС на Дніпрі, були частиною радянської пропаганди комунізму. 
У  Галичині значну символічність мають ріка Збруч, гора Маківка, 
Високий Замок (копець Люблінської унії). Різні політичні та наці-
ональні групи для легітимізації своєї присутності і влади привлас-
нюють природний ландшафт, змінюючи або не змінюючи його фі-
зично, але виразно впливаючи на його символічність.

Люди сприймають ландшафти по-різному. Це сприйняття зале-
жить від їхнього життєвого досвіду, професій, дозвілля, знань та за-
лученості до його (пере)творення і змін, а тому зв’язок з ландшафта-
ми може бути дуже міцним, а оцінка високою або навпаки — слабкою 
та відсутньою. Зв’язки з ландшафтами є не однаковими — в того, хто 
випасає корову на пасовищі, хто має земельну ділянку і обробляє її, 
вирощуючи городину, і в кого земля не використовується; або, ска-
жімо, в поляка, який приїхав до Львова, та українця в Перемишлі, 
у фотографа та агронома, в туриста зі знанням історії чи без. 
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Для зрозуміння зв’язку мешканців і  мешканок України з  ланд-
шафтами важливим є  історичний контекст. Часта зміна політич-
но-економічних формацій, державних утворень з різними адміні-
стративно-територіальними устроями та рівнем самоврядування та 
приватної власності, а також війни, вбивства та переселення людей 
за етнічною та соціальною ознаками призвели до певного відсторо-
нення від середовища/оточення та появи явища відчуження. 

Культурні ландшафти бувають різними — сільське господарство як основа 
краєвиду Карпат (вгорі) та “нічия” земля біля кільцевої дороги Львова (внизу).
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Галичина як історичний регіон і міф  
та її ландшафти 

Галичина як історичний регіон є мінливим, а його межі змінювалися 
в різні періоди. Цей регіон, як і багато інших, є передусім соціальним 
конструктом-витвором зі своїми міфами та частиною уявної геогра-
фії Австро-Угорської імперії й теперішньої України і Польщі. Кожна 
влада вкладала в Галичину свої ідеї. Зокрема, Галичину часто інстру-
менталізують — у минулому австрійською владою та інтелектуала-
ми в конструюванні “цивілізованого” Заходу, протиставляючи себе 

“орієнтальному” та “менш цивілізованому” Сходу, якою була Галичи-
на для Відня. Австро-Угорщина також хотіла зробити її прикладом 
цивілізації та ідеальної бюрократії. Натомість поляки та українці 
хотіли її націоналізувати, прагнучи перетворити на форпост “поль-
ськості” та “українськості”. Зараз часто чуємо такі міфи, Галичина — 

“український П’ємонт” зі Львовом — “культурною столицею” України.
Галичина природно, історично та культурно лежить на межі За-

хідної та Східної Європи та є квінтесенцією змішання культур, що 
було особливо помітним до Другої світової війни. Лише Балкани, 
південь Іспанії та Сицилія є такими ж культурно різноманітними 
регіонами в Європі, з мусульманськими та арабськими впливами.

Галичина також є  надзвичайно різноманітною у  природному 
відношенні і  тому має велике розмаїття традиційних культурних 
ландшафтів. Кількість етнографічних регіонів у  цьому історично-
му регіоні є найбільшою в Україні, а це — Бойківщина, Гуцульщина, 
Покуття, Надсяння, Мале Полісся, Західне Поділля та Опілля. Про-
те, етнографічні регіони, основним критерієм виділення яких є вза-
ємодія людини і природи, звичаї, говірки та побут, з традиційними 
культурними ландшафтами зазвичай виходять за межі історичних 
регіонів. Наприклад, частина Бойківщини лежить у Закарпатті як 
історичному регіоні, а  також у  теперішній Польщі, а  частина Гу-
цульщини — в Буковині та Румунії.
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Для зрозуміння культурних ландшафтів Галичини та зв’язку лю-
дей з ними, важливими є історичний контекст, що має своє матері-
альне та символічне вираження у ландшафтах і в складному зв’язку 
людей з ними.

Тільки у ХХ ст. мешканці та мешканки Галичини, як і багатьох ін-
ших регіонів Східної Європи, зазнали зміни політик кількох різних 
політичних утворень з  відмінними ідеологіями, що для багатьох 
людей були драматичними. У випадку Галичини — це Австро-Угор-
ська імперія, Польща та Союз Радянських Соціалістичних Респу-
блік; а  також Україна з  поверненням до ринкових відносин в  осо-
бливій пост-соціалістичній формі. Права, обов’язки та власність 
мешканців і мешканок були неоднакові в різні періоди. Вони фор-
мували стосунки — людина-влада, периферія-центр, людина-влас-
ність та людина-земля, людина-архітектура і  людина-ландшафт. 
Через форму власності та рівень повноважень людей і громади фор-
мувався їх зв’язок та конкретні практики із землею, архітектурою та 

Закинутий дерев’яний хрест в українському селі на Закерзонні (ліворуч); 
кам’яний хрест на закинутому цвинтарі серед лісу, на місці зниклих польських 
сіл Медзяки та Гутиська (Львівська обл.); мацеви на закинутому єврейському 
цвинтарі (внизу).
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ландшафтом. Сформовані практики, цінності та розуміння є  стій-
кими і поширюються на багато поколінь наперед, про що свідчать 
приклади теперішніх відмінностей між колишніми Східною і Захід-
ною Німеччиною та наслідки політики Російської імперії та СРСР 
в окупованих країнах. 

До 1939 р. відбувалось співжиття (взаємодія, обмін і протистоян-
ня) українців, євреїв, поляків, німців, вірмен та ромів з різними вза-
ємовідносинами, але загалом — домінування одних та пригнічення 
інших, що призвело до їх загострення, з руйнуванням матеріально-
го і вбивствами. Водночас відбувалось і взаємозбагачення культур. 

Проте найбільшою трагедією ХХ  ст. є  вбивства і  переселення 
людей, насильне відселення та приселення (на місце відселених) 
під час, і після Другої світової війни. Вони класифікувалися тими, 

Мальовничий краєвид біля містечка Добромиль є отруєним ландшафтом. 
Тут  соляна шахта Саліна стала місцем трагедії у 1941 р. Перед наступом людей 
з гітлерівських військ сталінськими людьми з НКВД було вбито інших людей, 
українців та поляків, що класифікувались як “загрозливі” для режиму. 
На  цьому ж місці нацистами були вбиті люди, що були євреями. В радянський 
час тут функціонував оздоровчий заклад для лікування туберкульозу,  
закритий у 1986 р.
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в кого була влада, за фізичними-етнічними рисами чи/та соціаль-
ними ознаками, що вважались достатніми для ідеології домінуван-
ня. Вбивства і переселення призвели до руйнування та докорінної 
трансформації культурних ландшафтів Галичини, адже зникли цілі 
спільноти, які століттями їх творили. Не дивно, що американський 
історик Тімоті Снайдер називає простір від центральної Польщі до 
західної Росії, тобто теперішню Україну, Білорусь та країни Балтії, 
кривавими землями, де впродовж 1933–1945 років було вбито на-
цистським та совєтським режимами близько 14 млн. цивільних лю-
дей. Таких масштабів знищення не зазнала Західна Європа впро-
довж ХХ  cт. Ця трагедія є  видимою у  ландшафтах матеріально та 
символічно, а для багатьох людей та спільнот ландшафти цих кра-
їн, за висловом австрійського письменника і  журналіста Мартіна 
Поллака, є “отруєними”. У вцілілих чи свідків тих подій навіть спо-
гади викликають сильне емоційне напруження,  — як позитивні 
сентиментальні, так і страх й відторгнення.

Долина з покинутим фруктовим садом переселеного українського села внаслідок 
депортацій 1944–1951 рр, с. Ямна Долішня (Підкарпатське воєводство, Польща).
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Непросте й  трагічне історичне минуле з  частими змінами дер-
жавних утворень, їх політики щодо  систем приватної власності, 
цінностей та рівня самоврядування, а також примусові переселен-
ня та знищення людей певної етнічної групи чи соціального класу 
під час Першої і Другої світових воєн стали визначальними у фор-
муванні емоційного зв’язку людей з оточенням та появи їх відсто-
роненості та відчуженості. Це так само залишає свій матеріальний 
слід у культурному ландшафті, що проявляється у байдужості меш-
канців і мешканок до змін у довкіллі, браку місцевої ідентичності 
та емоційного зв’язку, руйнування пам’яток через погляди “своя” та 

“не  своя” історична спадщина, невідповідному плануванні та ме-
неджменті землі, вбогих архітектурних стилях та появі явища чу-
жих, немісцевих ландшафтів (elsewherness landscapes — “десь в іншому 
місці ландшафти”), нерегульованому викиданні сміття та відходів 
у довкілля тощо. Явища відстороненості та відчуженості людей від 
свого оточення в цьому регіоні кардинально відрізняє його від За-
хідної Європи, яка не зазнала таких потрясінь.

Ландшафти є  не просто пасивними візуальними одиницями 
оточення, які створюються людьми та природою, а є частиною 
життя людей, спільнот та їх переконань і  цінностей, а  також 
зв’язком з природою та минулим і мостом до майбутнього. Розу-
міння і значення, які ми зараз закладаємо у ландшафти симво-
лічно та матеріально-фізично, є  частиною нашої відповідаль-
ності перед майбутнім. 

▶ Мешканці та мешканки гетто в Дрогобичі під час депортації, 1941 р.

▶ Регулювання на роздоріжжі порожніх єврейських кварталів Львова, 1944 р.

▶ Переселення поляків на західні землі Польщі, 1945 р.

▶ Виселення українців під час операції “Вісла”, 1947 р. на західні землі Польщі.







2. 
Традиційність  

у культурних ландшафтах, 
її умовність та мистецтво 

взаємодії з природою
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Розуміти традиційні домодерні культурні ландшафти  
це зрозуміти, як існувати етично  

та відповідально в швидкозмінному довкіллі.

“Федерік”

Традиційні культурні ландшафти є результатом спільної дії люди-
ни та природи. До того ж природа і взаємодія з нею є визначальни-
ми у формуванні традиційних культурних ландшафтів щодо інших 
політичних, економічних та культурних факторів. Вплив природи 
особливо відчутний у: 

• просторовому плануванні населеного пункту, системі забудови, 
мережі вулиць та землекористуванні1, що переважно визначаються 
рельєфом, кліматом і мікрокліматом, доступом до води та родючих 
ґрунтів; 

•  використанні місцевих будівельних матеріалів;

• техніках будівництва та архітектурі; 

• веденні сільського господарства, з переважанням землеробства 
чи скотарства. 

Традиційні культурні ландшафти є  результатом тисячолітньо-
го досвіду життя людини у  природному середовищі. Вони слугу-
ють прикладом того, як люди змінюють природні ландшафти для 
своїх потреб, використовуючи доступні їм можливості та долаючи 
об’єктивні перешкоди. Традиційні культурні ландшафти часто на-

1. Землекористування — використання землі для різних потреб, зокрема, в сіль-
ському господарстві для землеробства, рільництва, садівництва, овочівництва, ви-
ноградарства для потреб тваринництва (скотарства), в будівництві — під житло, 
господарські споруди, а також для промисловості, транспорту, охорони природи 
та в інших сферах.
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зивають домодерними і  доіндустріальними, з  наголосом на сіль-
ських суспільствах, де простежується найбільший вплив природи 
на життя людини. Ці ландшафти домінували до XVІІІ ст., а в деяких 
частинах світу і досі широко поширені, хоч і перебувають під різни-
ми новими впливами.

Якщо Земля як дім людства і єдине середовище, що підтримує 
життя, є  найбільшою цінністю для майбутнього людства, то 
традиційні культурні ландшафти є  ключовою ідеєю у  навіга-
ції взаємодії людини з природним середовищем, підтримці ба-
лансу в природі, а тому є основою для просторового планування 
міст і сіл, будівництва та ведення сільського господарства.

Традиційні культурні ландшафти є цінним джерелом гармоній-
ної взаємодії людини та природи. Вони демонструють уже приза-
буті практики сталого використання ресурсів довкілля, що сприяє 
біологічному та культурному розмаїттю. Впродовж століть люди 
розвивали навички співжиття з природою — від вибору ділянки, де 
краще будувати будинок, до вирощування сільськогосподарських 
культур у відповідності до ґрунтів та клімату. Ці сталі практики по-
водження з землею, водою, рослинами та тваринами можуть слугу-
вати джерелом натхнення для творення нових ландшафтів з увагою 
до збереження природного та історичного середовища. 

На відміну від модерного сільського господарства та просторо-
вого планування, традиційні ландшафти створюють менше нега-
тивного впливу на середовище. В них краще підтримується місцеве 
біорозмаїття, родючість ґрунтів та енергозбереження. Ці практики 
все частіше обговорюють у теперішньому світі антропоцену, голо-
ценового вимирання, екологічної загрози, глобального потепління 
та продовольчої кризи. Розуміння традиційних культурних ланд-
шафтів і народних знань є основою для етичної взаємодії людини 
з природним середовищем у щораз більше урбанізованому світі. 

▲ Вечір в смт. Поморяни (Львівська обл).

▼ Естетика традиційного культурного ландшафту — завдяки спільній логіці 
системи забудови, ужиткування угідь та характерній подібності форм, ритму та 
передбачуваності. Село Тітківці в Карпатах з розріджено-ланцюговою забудовою 
на пологих схилах, 2009 р.
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Традиційні культурні ландшафти по-різному називають у різних 
країнах  — наприклад, фольк ландшафт (“folk-culturе landscape”) 
у США та Канаді, в країнах Європи їх називають традиційними або 
домодерними чи вернакулярними2. У нас їх часто називають етно-
графічними культурними ландшафтами, які в майже автентичному 
вигляді відтворені у скансенах. 

Особливість і цінність традиційних культурних ландшафтів по-
лягає в тому, що вони поєднують економічний вимір з екологічним 
та культурним, а також працюють як цілісна екологічно-соціальна 
система. Утилітарний зв’язок із землею та природою з часом пере-
творився на розвинену культурну практику. Забезпечуючи людей 
необхідними для життя продуктами та матеріалами, традиційні до-
модерні культурні ландшафти є прикладом формування глибокого 
зв’язку людей з довкіллям. Наприклад, на Гуцульщині вівчарство та 
відношення до гірських полонин є  не просто сільським господар-
ством, а частиною місцевої культури, способу життя, обрядовості та 
звичаїв зі своїми нормами і регулюваннями взаємодії з природою.

Такому ландшафту притаманна своя естетика через існування 
характерної уніфікованості, ритму та передбачуваності. Для тради-
ційного домодерного культурного ландшафту характерні приблиз-
но однакові розміри наділів, подібна логіка розміщення забудови 
щодо рельєфу та вулиць, а також форми будинків і використання бу-
дівельних матеріалів, гами кольорів, фактури і текстури. До того ж 
житлові будівлі, створені людиною, не домінують над природним 
ландшафтом і горизонтом, а лише — сакральні чи оборонні споруди.

Мистецтво взаємодії з природою полягало в тому, що людина, ви-
бираючи найбільш безпечне місце для свого життя, спричиняла 
й найменшу шкоду довкіллю. Використання місцевого природного 
будівельного матеріалу та інших натуральних природних ресурсів 
забезпечувало їх повернення в природу через утилізацію без шкоди 

2. Термін “вернакулярний” означає “народний”, “простонародний”, “місцевий/ту-
тешній”, притаманний “звичайним”, “пересічним” людям певної місцевості (Кемб-
риджський словник). Зокрема його використовують для позначення назв, говірок, 
мистецтва й архітектури “звичайних” людей певної місцевості чи регіону, часто 
протиставляючи так званій високій культурі. Вернакулярний ландшафт — ланд-
шафт, створений без втручання професійних фахівців та фахівчинь зі сфери архі-
тектури чи містопланування.
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для середовища. Річкові заплави, які підтоплюються під час повені, 
не заселяли, а натомість використовували як сінокоси або пасовища. 
Так несвідомо зберігалася роль заплав у підтримці місцевої біоріз-
номанітності та регулюванні водного балансу. 

В різних частинах Землі внаслідок взаємодії людини з  природ-
ним середовищем сформувалися свої традиційні культурні ланд-
шафти та сталі практики. Сьогодні традиційні домодерні культур-
ні ландшафти часто складно відшукати, особливо в тих місцевостях, 
які зазнали інтенсивних змін через урбанізацію та індустріалізацію 
останніх століть. Вони заховані під нашаруваннями інших куль-
турних ландшафтів, менш чутливих до природного середовища, зі 
своїми способами просторового планування, будівництва, ведення 
сільського господарства та залучення у промисловості.

Така перспектива на цінність традиційних культурних ландшаф-
тів не має на меті “повернення у минуле”, спорудження будинків чи 
ведення сільського господарства в архаїчних формах. Народне зна-
ння не завжди було справедливим до природи. У світовій історії були 
й випадки, коли місцеві практики природокористування завдавали 
шкоди природному середовищу та спричиняли екологічні катастро-
фи, що призводили навіть до зникнення окремих культур і цивілі-
зацій. Приміром, давнє підсічно-вогневе землеробство зі спаленням 
лісів не належить до гармонійних способів взаємодії з природою.

Традиційні знання можуть добре співіснувати з низкою більш су-
часних технік, наприклад, селекції рослин та тварин. Містоплану-
вальні та будівельні інновації часто додають оптимізму щодо май-
бутнього людства також у контексті глобальних змін клімату. Проте 
врахування традиційного культурного ландшафту, його просторо-
вого планування, мережі вулиць, системи забудови, землекорис-
тування та способів ведення сільського господарства є важливими 
джерелами ідей для створення нових форм життя людини в  при-
родному середовищі
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Романтизація традиційних культурних 
ландшафтів та умовність 
їх традиційності/автентичності

Традиційні культурні ландшафти часто романтизуються та ідеалі-
зуються тими, хто не живе в  них. Така тенденція почалася ще на-
прикінці XVIII ст. після Французької революції з її ідеалами демо-
кратизму та відмовою від холодного раціоналізму Просвітництва. 
Звернення до фольклору та народної творчості були ключовими 
в романтизмі. “Традиційне” та “народне” стали бачити як обов’язкові 
елементи для гармонізації життя у щораз більш індустріальному та 
урбанізованому світі, з його соціальними проблемами та подекуди 
гнітючими умовами проживання. 

“Карпатський стиль” як реакція на монотонність і безстилевість типових 
архітектурних проєктів в радянський час, в 1960–1980-х рр. 
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Романтизація та ідеалізація переважно сільського способу життя 
набула популярності серед міських мешканців і мешканок. Для са-
мих селян культурні ландшафти є результатом важкої праці, що, од-
нак, не заважає їх сильному емоційному та екзистенційному зв’язку 
з природним середовищем. З середини XIX ст. романтизм поширив-
ся в більшості європейських країн та в Америці. В другій половині 
ХІХ ст. романтизм співіснував з різними течіями, зокрема з реаліз-
мом. Реалізм приділяв увагу повсякденності, соціальним проблемам 
та життю “такому, як воно є”.

В європейській архітектурі народні мотиви почали активно ви-
користовувати з другої половини ХІХ — поч. XX ст. Цьому переду-
вало поширення мальовничого стилю “піттореск”, в  рамках якого 
поєднувалася архітектурна спадщина минулого, передовсім Серед-
ньовіччя, з традиційними народними мотивами різних країн.

У цей час архітектори Галичини стали використовувати в своїх 
проєктах мотиви гуцульського ужиткового мистецтва, а сам стиль 
отримав назву “закопанський”3. Згодом, починаючи з  1900  р. до 
1918 р., в рамках стилю модерн народні мотиви став активно вико-
ристовувати Іван Левинський та співробітники його архітектурного 
бюро, передовсім у вигляді керамічних вставок і панно, що виготов-
лялись його фабрикою. Напрям, створений ним у співпраці з Олек-
сандром Лушпинським, Тадеушем Обмінським, Філемоном Левиць-
ким, Альфредом Захаревичем та Юзефом Сосновським, — отримав 
назву українського модерну4.

Елементи традиційної дерев’яної сакральної архітектури також 
використовувались наприкінці ХIX ст. в дещо осучасненому вигля-

3. Наприкінці ХІХ ст. активним стає будівництво відпочинкових вілл, особливо 
у гірській місцевості Карпат, а також в місцевостях з лікувальними водами, таких як 
Трускавець, Моршин. Відпочинкові вілли та санаторії спершу зводились з викорис-
танням мотивів швейцарської дерев’яної архітектури. Згодом галицькі архітектори 
зацікавились дерев’яною архітектурою Гуцульщини та Бойківщини і почали засто-
совувати їх мотиви. Цей стиль отримав назву закопанського, від містечка Закопане, 
де споруджувалось найбільше вілл. Хоча стиль чи напрям піттореску зветься зако-
панським, проте в ньому простежується багата мистецька й архітектурна спадщина 
Гуцульщини. Закопанський (гуцульський стиль) був особливо популярним в Гали-
чині на межі ХІХ і ХХ століть.
4. Архітектурний стиль український модерн був також поширений в ці ж та піз-
ніші роки у іншій частині України. Зокрема він використовувався Опанасом Слас-
тіоном при проєктуванні шкіл Лохвицького земства на Полтавщині.
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ді як народними майстрами, так і архітекторами-професіоналами. 
Це характерно і для творчості архітектора Василя Нагірного, автора 
проєктів багатьох церков, споруджених у 1882–1918 рр. Він працю-
вав у  стилі історизму, поєднуючи класицизм з  візантійським і  ро-
манським стилями, з народним традиційним мистецтвом. В радян-
ський час, а саме в 1960–1980-х рр. виник так званий карпатський 
стиль як реакція на монотонність і безстилевість домінуючої тоді 
утилітарної архітектури. Будівлі доповнювались дахами, зокрема, 
з трикутними мансардними вікнами. Народні традиційні мотиви 
використовували в декорі фасадів та інтер’єрів. 

“Традиційність” та повернення до природи проявилась також 
в нових тенденціях в плануванні міст, наприклад, міста-саду Ебені-
зера Говарда. Концепція “місто-сад” поширилася в Британії з 1898 р. 
й мала на меті поєднати найкращі переваги села і міста в одному на-
селеному пункті чи в межах окремої дільниці. Під впливом ідей Го-
варда були створенні окремі дільниці в різних містах. Наприклад, 
у  Львові в  рамках цієї ідеї було спроєктовано Кастелівку за про-
єктами Юліана Захарєвича та Івана Левинського, в кінці ХІХ ст. — 
поч. ХХ ст. в оточенні палісадників та садів. 

У ландшафтному дизайні в кінці XVIII — початку XIX ст. “тради-
ційність” та романтизм відобразились в  проєктах пейзажних пар-
ків. Їх також називали “англійськими” на взірець тих, що існували 
давніше в Англії. Для них характерною рисою була нерегулярність 
планування, на відміну від попередніх регулярних, італійських та 
французьких.

Умовність традицій

Традиційний культурний ландшафт насамперед є вираженням 
утилітарності — найпрактичніших та найефективніших, з погляду 
витрат зусиль і ресурсів, способів будівництва та ведення сільсько-
го господарства. Поняття “традиції” є умовним. “Традиційне” — це 
те, що показало себе протягом часу як практичне й ефективне, тому 
отримало широке застосування. З часом з’являлися нові матеріали 
та технології, що дозволяли легше досягати цілей; вони набували 
поширення й самі перетворювалися на народні традиції — знову ж 
таки, до появи чогось більш нового і практичного. З цих причин ми 
більше не бачимо дахів, покритих соломою, очеретом чи ґонтом. Їх 
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замінили на більш практичні, довговічні й безпечні. Архітектура та 
домогосподарства змінювалися з появою і ростом доступності нових 
матеріалів, таких як керамічна дахівка та метал, збільшення можли-
востей утеплення й обігріву чи зменшення ролі сільського господар-
ства та, відповідно, залежності від природного середовища. 

Проте, окрім утилітарності та функціональності в житловій архі-
тектурі, важливими є також звички та потреба самовираження. Не-
зважаючи на нові технології та матеріали, часто минулі звички мо-
жуть впливати на форми та оздоблення, але практичність основних 
елементів житлової споруди залишається визначальною.

Отже, техніки та форми будівництва постійно розвиваються, 
практичніші й ефективніші витісняють старі, і тому те, що зараз на-
зивається традиційним, народним, два століття тому таким не було, 
а навпаки — вважалося новим. З перелічених вище причин тради-
ційні культурні ландшафти можна називати ландшафтами раціо-
нальності та практичності в певний період розвитку технологій та 
соціальних і політичних умов. У Конвенції про світову спадщину не 
вживається поняття традиційний культурний ландшафт, натомість 

Культурний ландшафт як місце і результат праці. Для місцевих мешканців 
і мешканок культурні ландшафти є передусім аграрними ландшафтами важкої 
праці. Cело Бібщани біля м. Перемишляни, 2016 р.
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використовується термін “органічно розвинений ландшафт” — тобто 
такий, що “набув своєї нинішньої форми завдяки зв’язку з природ-
ним середовищем та реагуванню на нього, з врахуванням соціаль-
них, економічних, адміністративних та/або релігійних імперативів 
(обмежень). Такі ландшафти відображають процес еволюції за сво-
єю формою та особливостями.” Проте термін “традиційний” все ж 
застосовується відносно домодерних, доіндустріальних ландшаф-
тів сільських суспільств. 

Отже, закликати місцевих мешканців і  мешканок до збереження 
чи будівництва “традиційної” архітектури, аргументуючи це збере-
женням національних, “етнічних” традицій і самобутності, є наївним 
і спрощеним поглядом. Дерев’яні будинки з минулого більше не від-
повідають умовам та потребам нашого часу. Вони потребують осу-
часнення внутрішнього планування у зв’язку з теперішніми потре-
бами проживання та дозвілля. До того ж, дотримання старовинної 
техніки заготівлі дерева для будівництва, протипожежної безпеки 
і створення комфорту, підведення води, газу та електрики для таких 
будинків коштують дорожче, ніж для сучасних будинків. 

Питання створення комфорту, зменшення витрат часу і ресурсів 
були визначальними у минулому та залишаються такими дотепер. 
Для більшості людей в Україні, з їх скромними статками, практич-

Доповнення і заміна традиційної кам’яної огорожі на Західному Поділлі 
металевою — швидкого у встановленні матеріалу, що призводить до знецінення 
традиційного культурного ландшафту.
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ність, функціональність та ціна є визначальними факторами, як це 
було й століття тому. Люди замінюють дерев’яні вікна на пластико-
ві, для зведення огорож використовують листи металу — тобто ви-
користовують ті матеріали, які легко встановити і які забезпечують 
кращий захист, потребують меншого догляду, є  довговічнішими 
і відносно дешевими. З такої позиції теперішні культурні ландшаф-
ти є  також адекватними/раціональними для потреб нашого часу 
і народними, оскільки є широко розповсюдженими, забезпечують 
ці потреби, є практичними й ефективними. Саме як традиційні їх, 
можливо, сприйматимуть через 50-100 років, у майбутньому. Таким 
чином громада та залучені фахівці й  фахівчині разом повинні ви-
рішити, до якого рівня традиційності їм прагнути, створюючи свої 
архітектурно-планувальні регламенти.

У XXI  ст. аргументами для збереження традиційних культурних 
ландшафтів, народних знань і їх врахування у створенні нових ландшаф-
тів є позитивний вплив на природне середовище, енергоефективність, ес-
тетика середовища, покращення здоров’я людини та формування її міц-
ного зв’язку з ним, а також можливість забезпечення доходу від розвитку 
туризму. Врахування традиційного у плануванні нового вплине на 
якість життя та здоров’я людей, естетику середовища та зробить вне-
сок у збереження природної та культурної спадщини. Важливість 
цих знань, що великою мірою опинилися під загрозою зникнення, 
підкреслюється в міжнародних угодах та програмах, а саме — у вже 
згаданих раніше Конвенції світової спадщини (1992  р.), Європей-
ській ландшафтній конвенції (2000 р.), а також у Плані дій ЄС щодо 
збереження лісу (EU Forest Action Plan, 2006 р.), у Суспільній агро-
політиці (Common Agricultural Policy), в Принципах інтелігентного 
урбанізму (2001 р.) та засадах Нового урбанізму. Ці знання вже ви-
користовуються в прогресивних архітектурних проєктах, а також 
в плануванні міст і сіл. Для громад, основою розвитку яких є туризм 
та рекреація, і які перебувають в межах національних природних 
та регіональних ландшафтних парків, аргументом для збереження 
культурних ландшафтів може бути й збільшення фінансових над-
ходжень завдяки притоку туристів. У випадку зменшення туризму 
з різних причин екологічні агропродукти та ремісничі вироби мо-
жуть служити додатковим заробітком шляхом продажу та доставки 
поштою в інші населені пункти. 
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Землекористування та система забудови 
у культурному ландшафті

У  традиційному просторовому плануванні та землекористуван-
ні населених пунктів найперше зважалося на рельєф, мікроклімат, 
безпеку від затоплення і  водночас доступність до води, та родю-
чих ґрунтів. Система забудови і землекористування та архітектура 
найбільшою мірою визначались потребами людей, аби їм було сухо, 
тепло та зручно займатися сільським господарством. Людина зна-
ходила найбільш практичні, які виявились також і найбільш гармо-
нійними в екологічному плані, рішення щодо розміщення будинків, 
формування мережі вулиць і ділянок для ведення сільського госпо-

Традиційне землекористування Бойківщини, де кожна його частина становить 
господарську та культурну цінності (Elbakidze, Marine and Per Angelstam, 2007).

Культурні цінності

Domus
Hortus

Ager
Saltus

Silva
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дарства. Все це разом нагадує знання про довкілля тих корінних на-
родів, що продовжують жити у  значному зв’язку з  природним се-
редовищем. Визначальна роль рельєфу мала впив на: 

• безпеку від затоплення, водночас доступ до підземних ґрунтових 
вод та захист від вітру. Вибиралося місце, де немає підтоплень, зсу-
вів, застійної води, сильних вітрів, що визначалося по рослинності 
та за іншими ознаками. Найбільш придатними для житлової забу-
дови є річкові тераси долин, поверхні біля схилів або пологі вододі-
ли в заболочених місцевостях;

• мікроклімат з певним температурним режимом, інсоляцією, ві-
тром, на які також мали вплив близькість лісу та водойм. Місце для 
житлового будинку вибирали найбільш сухе, сонячне та найменш 
вітряне для полегшення обігріву та збереження тепла всередині;

• для рільництва вибирали ділянку з найбільш родючими ґрунта-
ми, по можливості поближче до будинку, для сінокосів та пасовищ — 
заплави рік, що були непридатними для рільництва та небезпечни-
ми для житлового будівництва5.

Загальною особливістю традиційного просторового планування 
є зонування села на частини, що можна описати як “центр–перифе-
рія”. Воно складається з  сельбищної зони (ділянок з  житловою за-
будовою та громадським простором), сільськогосподарської — сади, 
поля, сінокоси, а також пасовищ і лісів, що відповідає давньому — 
domus, hortus, ager, saltus et silva (дім, сад, поле, пасовище та ліс).

Спочатку була поширена двопільна (двополева) ротаційна систе-
ма-сівозміна рільництва, а в  місцевостях з  переважанням скотар-
ства  — толоко-царинне землекористування  — поділ землі на час-
тини, де випасають тварин (толока), та косять траву і заготовляють 
її на зиму (царина). З часом ротаційні системи ускладнювались з на-

5. Проте в різних регіонах основний фактор для будівництва поселень міг бути 
іншим, що детально розглянуто в розділі “Різноманітність взаємодії людей з при-
родою у культурних ландшафтах Галичини”. Для розміщення поселень на Поділлі 
важливішою була наявність води, тоді як на Малому Поліссі — родючі ґрунти та 
незаболоченість території, у Карпатах визначальним є рельєф.
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буттям досвіду та урізноманітнення сільськогосподарських культур 
і поширеними стали три- та чотирипільна системи.

Залежно від природних умов та переважання того чи іншо-
го способу ведення сільського господарства існують різні системи 
забудови, землекористування і  мереж вулиць, що класифікують-
ся по-різному дослідниками. Серед них основними різновидами 
є  дворищна розсіяна (розкидана) забудова, дворищна компактна, 
скупчена або розсіяно-гніздова, ланцюгова одновулична й багато-
вулична, а також комбіновані з поєднанням кількох. Їх особливості 
є також результатом зовнішніх культурних впливів та регулювань 
адміністрацій і їх правових систем, таких як — руська (з XI ст.), поль-
ська, німецька (маґдебурзька, тевтонська) та волоська (починаючи 
з 1349 р. після приєднання Руського королівства до Польської коро-
ни). Проте народний місцевий досвід та знання часто враховувались 
адміністраціями задля отримання більшого зиску в  тих чи інших 
природних та соціально-культурних умовах.

Екологічність традиційних систем землекористування  
та землеробства

Найдавніші способи просторового планування населених пунк-
тів з традиційним землекористуванням, системою забудови та ме-
режею вулиць і веденням сільського господарства — землеробства 
(рільництва, овочівництва, садівництва та виноградарства) чи 
тваринництва (скотарства) є найбільш гармонійними з природою. 
Зокрема, такою була дворищна система забудови та землекорис-
тування на основі руського права. Згодом із встановленням нової 
польської адміністрації вона була замінена на ланову — там, де ро-
дючість ґрунтів була високою. 

Ланова система і ланцюгова забудова домінували на рівні домо-
господарств аж до запровадження колгоспів та великоконтурного 
господарства, із входом Галичини до УРСР. Ланова система земле-
користування хоч і збільшила інтенсифікацію рільництва, проте її 
вплив на природу все ж є обмеженим, на відміну від великоконтур-

◀ Аналіз взаємозв'язку системи планування села та природного ландшафту на 
Бойківщині, с. Урич біля м. Східниця (Львівська обл.). 



58 Культурні ландшафти Галичини

ного рільництва6, що почало з’являтися ще в кінці ХІХ ст. і ставало 
все менш екологічним з появою моторизованої і щораз потужнішої 
техніки та збільшенням величини угідь.

Меншої шкоди для природного середовища можна досягнути 
через використання таких традиційних домодерних способів зем-
лекористування та землеробства:

• використання дрібноконтурної ротаційної системи — поділ зе-
мельної ділянки на частини з сівозміною різних культур. Така сис-
тема не виснажує ґрунт, зменшує ерозію, оберігає його мікрофло-
ру та фауну — важливі елементи для збереження родючості ґрунту. 
Завдяки цьому зменшується негативний вплив на біорізноманіття, 
водний баланс завдяки збереженню малих потічків, важливих для 
формування більшої річкової системи. Протилежним до дрібнокон-
турної системи є великоконтурне рільництво;

• використання заплав річок та боліт як пасовищ або сіножатей 
і відсутність у них будівництва та рільництва через небезпеку під-
топлення, що навіть передбачено на законодавчому рівні, але часто 
порушується. Це зберігає здатність заплав регулювати водний ба-
ланс та біорізноманіття, правда, не в природному вигляді, але більш 
екологічному, на відміну якби там була рілля чи забудова. Заплави 
та болота регулюють водний баланс — у посушливі роки зменшують 
наслідки посухи і, навпаки, у дощові — повеней;

• поєднання рільництва та тваринництва в  межах одного госпо-
дарства та використання органічних добрив тваринництва у  зем-
леробстві, що є основою органічного землеробства; 

• використання малогабаритних механічних засобів або високо-
технологічних, у минулому тільки тяглових тварин, для обробітку 
землі та для контролю за поширенням небажаних рослин, а також 

6. Великоконтурне рільництво полягає в наявності ділянок, які засаджуються мо-
нокультурою на великій площі, без перерв для збереження мікрорельєфу та малих 
водних об’єктів (потічків). Було поширеним давніше на землях поміщиків, але за-
вдяки застосуванню малогабаритного реманенту і гужової сили, не впливало на до-
вкілля настільки негативно, як це є зараз.
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захисту ґрунту від ерозії за допомогою спеціальних способів оран-
ки та терасування. Малогабаритна техніка має кращі ґрунтозахисні 
характеристики, на відміну від великогабаритної, зберігає родю-
чість ґрунту і сприяє його відновленню. Великогабаритна техніка 
може бути також екологічною, що залежить від рівня технологій 
і  технік землеробства. Наприклад, глибока оранка землі знищує 
структуру ґрунту, гумуc та викликає його ерозію. Нині вже застосо-
вуються домодерні практики землеробства, відомі як консервативні, 
наприклад, нульова система землеробства, а також безвідвальний 
обробіток ґрунту, які суттєво знижують деградацію ґрунтів та є на-
ближеними до адаптивно-ландшафтної технології й техніки обро-
бітку землі. До цих способів повертаються з кінця1990-х років в роз-
винених країнах з неексплуататорським підходом до землі на заміну 
плужній системі.

Агротераси, створені внаслідок рільництва — чергування смуг ріллі 
із задернованими межами, що запобігають водній ерозії (змиву та розмиву 
ґрунту) й укріплюють схил. Бойківщина, с. Урич біля м. Східниця (Львівська обл.). 
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Традиційна народна житлова 
і господарська архітектура  
та їхня утилітарність

Природне середовище та його умови визначали утилітарний під-
хід до житлового будівництва. Традиційні житлові будинки — хати 
й господарські споруди характеризуються значною утилітарністю 
та практичністю з погляду тодішніх умов. Зокрема, їх розміщення, 
будівельний матеріал, розмір, форма та внутрішнє планування ви-
користані з  метою якнайлегшого захисту від погодних умов, для 
обігріву та зручного ведення сільського господарства й зберігання 
продуктів. У часи, коли не було газового чи електричного опалення, 
а вугілля відсутнє або дороге — важливою умовою будівництва було 
забезпечення житла теплом та зменшення витрат, фізичних і  ре-
сурсних, на його обігрів. Це особливо актуально для клімату біль-
шості території України в зимовий час, а також в міжсезоння. 

Отже, при житловому будівництві  
насамперед враховувалися:

• Розмір і орієнтація будинку та його елементів до більш сонячного 
боку — для полегшення обігріву та збереження тепла, що застосову-
ється також у сучасній архітектурі й відоме як пасивне утеплення бу-
дівлі. Це проявляється в малих розмірах будинку та вікон, які обер-
нені до південної сторони, низькій стелі, малій кількості житлових 
приміщень, переважно відсутності ґанків. Проте існують приклади, 
коли на орієнтацію хати міг вплинути мальовничий краєвид.

• Використання місцевих будівельних матеріалів для будівництва 
житла, а також огорож і брам. Огорожа залежно від природних умов 
і призначення могла бути суцільною або з відкритими проміжками, 
або взагалі відсутньою. Раніше переважали плоти, тобто паркани, 
плетені з гілок чи із застосуванням тонких колених дощечок.
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• Форма і  внутрішнє планування домогосподарства було проду-
маним для захисту від вітрів і практичного ведення сільського гос-
подарства та зберігання продуктів і корму для тварин. Залежно від 
домінуючого напряму сільського господарства набір господарських 
споруд дещо відрізнявся в  різних природних умовах. Наприклад, 
там, де переважало рільництво, обов’язковими були споруди для 
складування, обмолоту збіжжя (гумна, токи, проїзні стодоли на рів-
нині, на Бойківщині — так звані боїська). Натомість у гірській час-
тині Гуцульщини таких споруд майже не було, а були обороги для 
зберігання більшої кількості сіна. 

Для зведення житлових будинків використовувався різний буді-
вельний матеріал, що було пов’язано з його наявністю і доступністю 

Бойківські садиби в с. Тернавка біля м. Сколе, 1933 р.
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Дерев'яний будинок у с. Козьова біля м. Сколе та елементи його оздоблення — 
можливо, один з найстаріших збережених дерев'яних житлових будинків поза 
скансенами у Східних Карпатах. Рік будівництва — 1830, про що свідчить дата 
над дверима, вирізьблена кирилицею. Це хата заможного місцевого столяра-
мебляра, за словами його нащадків, на що також вказує великий ґанок навколо 
всієї хати включно з північною стороною, значне оздоблення та висока якість 
дерева. 
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в довкіллі, а саме — камінь, дерево, глина, вапно, пісок, солома, оче-
рет. Від цього, а також від рівня фінансової спроможності господа-
рів залежали габарити будинків та застосована техніка будівництва. 
У  місцевостях, що були багаті на камінь (постелистий, обколотий, 
річковий), він звично не використовувався для зведення стін житла, 
окрім фундаментних частин, пивниць та цоколів. Там, де доступним 
було дерево, житло зводилося з колод-кругляків (зрубів), їх частин 
(плениць) чи згодом — з брусів. Натомість там, де дерево було менш 
доступним, — часто будинки зводилися з дерев’яного каркасу (стій-
чато-балкової конструкції), яка заповнювалася глиняними вальками. 

Дахи часто покривалися снопами з житньої соломи, в гірських 
місцевостях могли покриватись ґонтом, а на Поліссі — очеретом. За 
використаними будівельними матеріалами, застосованою технікою 
будівництва, формою дахів, планувальною структурою та іншими 
особливостями житлові будинки в Галичині поділяють на гуцуль-
ські, бойківські, подільські, опільські та поліські. Вибір місця під 
нове житло та його будівництво починалось з  виявлення певних 
ознак та прикмет, а  також супроводжувалось обрядами. Зокрема, 
при закладанні підвалин хати в яму клали гроші та зерно, аби в гос-
подарстві був достаток і довголіття. Це була своєрідна будівельна 
пожертва за зрубані дерева і терен, що взяті в природи для хати. Па-
нівним типом до ХІХ ст. була хата з одним житловим приміщенням, 
де був безпосередній вхід з двору. Протягом ХІХ ст. поширився тип 
двокамерного житла, в якому вже були сіни, що передували входу 
в житлове приміщення. Трикамерне житло набуло масового поши-
рення наприкінці ХІХ ст., в якому, крім власне хати і сіней, була ще 
комора. Цей тип став основою для зведення будинків з двома житло-
вими приміщеннями, одне з яких було світлицею, а інше — кухнею.

Традиційна житлова народна архітектура мала стилістичну єдність 
в межах однієї місцевості, бо виконувала передусім утилітарні функ-
ції, які були подібними для більшості мешканців і мешканок. Про-
те окремі деталі хат, такі як оздоби — малюнки, різьба, а також їх 
розташування могли мати незначні відмінності, оскільки питання 
краси, естетики і навіть моди були актуальними ще з давніх часів. 
Однак існувала загальна cтилістична єдність архітектури, що сим-
волічно свідчила про єдність та солідарність громади як спільноти 
(принаймні так це виглядало ззовні для сторонніх). Будівництво 



652. Традиційність у культурних ландшафтах…

Будинок українських “амішів” (“скромників”) як приклад дотримання одного 
архітектурного стилю згідно з релігійними переконаннями, с. Космирин 
біля м. Бучач (Тернопільська обл.), 2020 р.

в іншому архітектурному стилі вважалося б неповагою до громади. 
Багатші домогосподарства могли вирізнятися певними архітектур-
ними деталями та розміром, що особливо стосувалось господар-
ських споруд. Нині архітектурна єдність зберігається у віддалених 
місцевостях, де нові житлові будинки не споруджуються з  еконо-
мічних причин або з релігійних поглядів, як це є в “українських амі-
шів” (“скромників”) на Тернопільщині, проте зі ще строгішими ви-
могами щодо кольорів, матеріалу, форми та розмірів.

Поряд з визначальною роллю утилітарності та функціональності 
в житловій архітектурі важливими є також звичаї та потреба індиві-
дуального самовираження. Хоча звичаї та застосування нових технік 
в будівництві з появою нових технологій змінюються, проте збері-
гаються окремі вподобання до певних форм чи матеріалів. Потреба 
в cамовираженні та підкресленні статусу в архітектурі були харак-
терними і важливими для заможних верств ще з феодальних часів. 
Це проявлялось у застосуванні дорогих матеріалів та оздоб зі склад-
ними архітектурними формами, вежами, флюгерами та родинними 
гербами чи іншої символіки.
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Культурний ландшафт  
та сакральність

Відтоді, коли люди почали осмислювати ландшафт і надавати йому 
певних значень, він перетворювався в культурний ландшафт. Для 
дохристиянських вірувань дуже важливим був природний ланд-
шафт, особливо ті його елементи, що відрізнялися від оточення 
своєю непередбачуваністю та відсутністю закономірності форм, на-
приклад одинока гора, яка освітлювалася при сході чи заході сон-
ця, скелі та печери. Зокрема, Товтри, залишки давнього морського 
бар’єрного рифу з незвичними конусоподібними вершинами, скель-
ні виступи Подільської височини біля Дністра та в зовнішній смузі 
Карпат були особливим природним середовищем, тому часто ста-
вали сакральними місцями. Пізніше ці святилища, зокрема, вздовж 
Дністра та його приток, ставали місцем християнських печерних 
монастирів і храмів, серед них — в с. Монастирок поблизу с. Більче-
Золоте на півдні Тернопільської області. Якщо ж з якоїсь причини 
вони не використовувалися християнами, то отримували прикмет-
ні назви, наприклад  — Чортова гора. Товтри були місцем найдо-
вшого поширення дохристиянських вірувань та місцем, де знайшли 
знаменитого Збручанського ідола.

У сакральній архітектурі, подібно як і  в  житловій, відчутний 
сильний вплив природного середовища, проте символізм та зовніш-
ні культурні впливи є важливими. Для підкреслення важливості ре-
лігії та з символічних міркувань, а також для кращого спостережен-
ня і поширення звуку — сакральні споруди зводилися зазвичай на 
пагорбах. Вони таким чином ставали візуальними та звуковими до-
мінантами культурного ландшафту. Завдяки використанню матері-
алу високої якості та дбайливому догляду сакральні споруди, разом 
з оборонними, є зазвичай найстарішими збереженими будівлями.

Основою для будівництва сакральних споруд служили місцеві 
будівельні матеріали, такі як камінь та деревина, згодом для їх спо-
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Чортова гора біля Рогатина (вгорі), вид з боку с. Чесники (Івано-Франківська обл.).

Одна з вершин Товтр незвичної конусоподібної форми, які часто ставали 
сакральними місцями дохристиянських вірувань (внизу). Cело Івахнівці, 
Західне Поділля (Хмельницька обл.). 

рудження все частіше випалювалась цегла з глини. Дерев’яні церк-
ви зводились переважно з  сосни та смереки (відома як ялина єв-
ропейська), оскільки вони легші в обробці, та не такі важкі, як дуб. 
Натомість з дуба робилась нижня частина (нижні вінці), через його 
більшу стійкість до впливу води. Для будівництва не використову-
валась ялиця, оскільки її якість є гіршою, порівнюючи з сосною та 
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Загальний вигляд печерного храму (вгорі) та жертовного каменю (внизу) 
у с. Монастирок на березі річки Серет, південь Тернопільської області.
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смерекою (ялиною). На Бойківщині, Гуцульщині та Поліссі ці поро-
ди дерев мають свої окремі назви7. В місцевостях, де не було хвойних 
порід, церкви зводилися повністю з дуба. Так, на Опіллі, де більш 
поширеним був дуб, церкви були невеликі, на відміну від Карпат 
і Малого Полісся, де храми мали більші розміри завдяки наявності 
хвойних порід. У Низьких Бескидах Лемківщини і закарпатських до-
линах церкви були вищі ніж на Бойківщині, особливо дзвіниці, що 
було пов’язано із впливом готичної архітектури. На форму церков, 
ймовірно, мали вплив навколишній природний ландшафт та його 
силует, а також зовнішні культурні впливи. Зокрема, бойківські ба-
гатоярусні церкви нагадують за формою ялинку і/чи копицю сіна.

У Галичині збереглася найбільша кількість сакральних споруд 
порівнючи з   іншими теренами України, зокрема найбільша кіль-
кість дерев’яних, що походять здебільшого з  XVІІІ–ХІХ  ст.8 Нато-
мість на інших теренах України є значно менше культових споруд, 
що зумовлено як ліквідацією греко-католицьких громад, які пере-
бували під Російською імперією, так і боротьбою з релігією в Радян-
ському Союзі, що призвело до знесення багатьох церков протягом 
1930–1940 рр. Дерев’яні українські церкви збереглися також у сусід-
ніх до Галичини місцевостях — у східній Польщі, Словаччині та пів-
нічній Румунії, хоча зазвичай вони вже функціонують як костели9. 
Деякі з них внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, як от 
окремі об’єкти в Румунії та Словаччині, а також у рамках спільно-
го з Польщею проєкту про визнання пам’ятками світової спадщини 
дерев’яних церков Карпатського регіону. Це свідчить про їх цінність 
для всього людства, поряд з дерев’яною архітектурою Японії, Норве-
гії, Фінляндії та Росії. 

7. Наприклад, на Бойківщині ялицю називають ялиною або ялинкою, що може ви-
кликати непорозуміння та плутанину.
8. Тільки у Львівській області є більше сімсот дерев’яних церков. Проте через від-
сутність протипожежної безпеки та догляду за ними їх кількість зменшується 
з кожним роком, а деякі з них є закинуті,.
9. Натомість, багато костелів Галичини функціонують як греко-католицькі або 
православні храми.
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Дерев’яна церква у с. Черче біля м. Рогатин (Івано-Франківська обл.), XVIII ст.  
та її фрагмент (праворуч).

Силует бойківської церкви перегукується з ялицею, с. Головецько  
біля м. Старий Самбір (Львівська обл.).







3.
Різноманітність взаємодії 

людей з природою 
у культурних ландшафтах 

Галичини
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Оскільки традиційні культурні ландшафти є  наслідком взаємодії 
природи та людини, то вони різняться чи є схожими, відповідно до 
довколишніх природніх умов. В межах Галичини, як історичного ре-
гіону, природні ландшафти є найбільш різноманітними порівняно 
з іншими регіонами України (див. карту). Через це традиційні куль-
турні ландшафти є різними в Карпатських горах, горбогір’ї Опілля, 
болотистих низовинах Малого Полісся та плоскогір’ї Подільської 
височини з її каньйоноподібними долинами неподалік річки Дніс-
тер. Найскладнішими для проживання та сільського господарства 
є гірська місцевість, болотисте Полісся і деякі височини Поділля.

На традиційний культурний ландшафт впливають такі природні 
умови як рельєф з різним нахилом схилів та річковими терасами або 
їх відсутністю, клімат та мікроклімат з певною зміною температур, 
інсоляцією, вологістю та вітрами, родючість ґрунтів та доступ до 
води, гірські породи, рослини та тварини. Ці відмінності природ-
них умов проявляються в:

• розташуванні населених пунктів, їх просторовому плануванні 
з певною системою забудови та мережею вулиць — дворищній чи 
ланцюговій системі забудови з різним рівнем розсіяності (розкида-
ності) чи скупченості;
• використанні будівельних матеріалів — дерева, глини, соломи, 
каменю — (вапняк, пісковик) та технік будівництва — зрубній чи 
каркасній, що вплинули на архітектуру житлових будинків;
• у  землекористуванні та способах ведення сільського господар-
ства та ремесел– переважанні рільництва чи скотарства, системі за-
будови й внутрішньому плануванні домогосподарств. 

▲ Дахи, покриті дранкою, в с. Липа (Івано-Франківська обл.).
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Інтенсивність заселення території залежить від природних умов та 
доступності ресурсів  — родючих ґрунтів, джерел води, комфорт-
ності мікроклімату, захисту від стихій. Відповідно, в різних природ-
них умовах культурний ландшафт формувався по-своєму — різниця 
проявлялась у розташуванні та формі поселень, у видах та взаємо-
розташуванні сільськогосподарських та природних угідь (ліси, бо-
лота, пасовища). Також впливали на них доступність корисних ко-
палин — солі, залізної руди, нафти та будівельних матеріалів. При 
поєднанні сприятливих умов формувалися густозаселені місцевості, 
наприклад, на стику гір та передгір’я Карпат чи в долині річки Прут. 

У гірських місцевостях дуже впливають висотні пояси — зміни 
природних умов з висотою, що також має вплив на традиційні куль-
турні ландшафти. Зокрема, що вище поселення є в горах, то зими 
довші, а літо коротше, і внаслідок в селах, що лежать на різних аб-
солютних висотах, певними видами сільськогосподарських робіт 
займаються в  різний час, а  також відрізняється асортимент агро-
культур. Що вище лежить село, то гірші умови для рільництва, від-
повідно зростає частка скотарства. Деякі місцевості через складність 
рельєфу, наприклад в  Горганах, де майже відсутні полонини для 
скотарства та придатні для оселення долини, є одними з найменш 
заселених не тільки в Україні, але й у Європі.

Проте в  однакових природних умовах культурні ландшафти не за-
вжди подібні. Наприклад, у тих природних умовах Бойківщини і Гу-
цульщини, що є майже однаковими (Стрийсько-Сянська та Гуцуль-
ська верховини), сільське господарство, система забудови та мережа 
вулиць відрізняються. Це пов’язано з  впливом на Гуцульщину во-
лоської колонізації та переважання сезонного відгінного, на літо до 
полонин (це явище також називають трансгумантністю), молочного 
скотарства, а саме вівчарства і його впливу на систему забудови, що 
є  розсіяною (розкиданою). Хоча на Бойківщині також було поши-
реним волоське право, там переважало відгінне м’ясне скотарство 
з добовим ритмом, з незначним рільництвом та ланцюговою забу-
довою на річкових терасах. Впливали також на культурний ланд-
шафт більша кількість природних полонин на Гуцульщині і  мен-
ша — на Бойківщині. Проте південно-східна частина Бойківщини 
(Латорицько-Ріцька верховина від смт.  Нижніх Воріт, Воловця до 
Міжгір’я) в певних місцях має розріджену ланцюгову систему забу-
дови, бо наявні природні полонини і як наслідок — вівчарство.
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Екокультурні краї  
та культурні ландшафти

1. Термін екокультурний край є доволі новим для української науки і також для за-
хідних країн, але близьким до pays, що виділялись у французькій географії та істо-
рії в кінці XIX — поч. ХХ ст. на основі взаємодії людини з природою та особливого 
genre devie — місцевого способу життя. Також pays у Франції є адміністративною ка-
тегорією просторового планування території географічного характеру — як групи 
муніципалітетів або їх асоціацій, що представляє “географічну, економічну, куль-
турну або соціальну цілісність на рівні проживання або зайнятості” з метою вира-
ження “спільних економічних, культурних та соціальних інтересів своїх членів” та 
сприяє вивченню і реалізації проєктів розвитку. 

Один з критеріїв виділення етнографічних регіонів, а саме взаємо-
дія людини з природою та її впливу на культуру, є дуже цінним для 
зрозуміння поширення традиційних культурних ландшафтів і різ-
них сталих практик природокористування. Саме за цим критерієм 
виділяються екокультурні краї-регіони1.

Екокультурні краї — це просторові одиниці, що домінували (були 
найкраще вираженими) у  домодерних, доіндустріальних агро-
залежних суспільствах і  які характеризуються подібною в  їх меж-
ах взаємодією людини з природним середовищем. Відповідно, в їх 
межах є  подібним взаємозв’язок елементів культурного ландшаф-
ту — просторового планування, системи забудови і мережі вулиць, 
будівництва/архітектури, землекористування, сільського господар-
ства та ремесел. В межах екокультурних країв економічний, еколо-
гічний та культурний виміри є  настільки взаємозв’язаними між 
собою та природним середовищем, що працюють як цілісна еколо-
гічно-культурна система з певними практиками, цінностями, зви-
чаями та обрядами. 

Оскільки для виділення екокультурних країв визначальною є вза-
ємодія людини та природного середовища, традиційні культур-
ні ландшафти та екокультурні краї домодерних суспільств мали б 
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співпадати з  картою природних ландшафтів. Проте вплив інших, 
переважно зовнішніх, факторів на взаємодію людини і природи та-
кож був вагомий у різних місцевостях. Зокрема, це адміністрації та 
різні правові системи з кін. X ст., ранні зовнішні культурні впливи 
та міграції людей, розвиток технологій, індустріалізація або/і також 
те, що різні люди та спільноти знаходили свій підхід щодо освоєння 
природних ландшафтів.

Все ж, народний місцевий досвід та знання часто враховувались 
адміністраціями, які запроваджували свої правові системи. З цих 
причин екокультурні краї, як і етнографічні регіони, поширюють-
ся поза адміністративними межами та кордонами держав і, тільки 
інколи, ці межі співпадають (наприклад, Покуття). Карта екокуль-
турних країв, як і етнографічних регіонів, є узагальненням. На ній 
відсутня розмаїтість культурних ландшафтів міст і містечок, куль-
турний та екологічний вимір яких є відмінним від сільських.

Екокультурні краї з їх традиційними культурними ландшафтами 
почали зазнавати сильніших змін в Галичині, починаючи з середини 
XIX ст., і краще зберігалися в місцевостях, де змін було менше. Ана-
лізуючи виділення етнографічних регіонів різними авторами, мож-
на простежити, як з часом вони стають все меншими. Проте в окре-
мих з них, де вплив природи є досі відчутним, наприклад у горах, їх 
ознаки є краще збережені, що відобразилось у більшій самобутності 
і навіть у назвах, як от Бойківщина чи Гуцульщина; водночас там, де 
ці ознаки взаємодії з природою втратились, самобутність цих країв 
є менш помітною, наприклад, Опілля чи Західного Поділля. 

Екокультурні краї є подібними до етнографічних регіонів, про-
те в них акцент ставиться на важливості і цінності різних способів 
взаємодії людини з природним середовищем як ідеї для збереження 
довкілля сьогодні, а не на особливостях етногенезу та збереження 

“етнічної” чи/та “етнографічної” самобутності. Етнографічні регіони 
дещо втратили свою цінність для сучасних антропологів, соціологів 
та культурологів, увага яких змістилась на міські спільноти. Проте, 
вивченням “сільських” чи “агрозалежних” суспільств активно за-
ймаються на Заході такі академічні напрями, як історична географія, 
екологічна історія (environmental history) та культурна екологія (cultural 
ecology), зі зростаючою увагою до політичної екології (political ecology).
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Опілля — край широколистяного 
горбогір’я, “ополення”, маленьких хат 
і церков

Цей і наступні описи екокультурних країв  
у співавторстві з Миколою Майданським

Для екокультурного краю Опілля, який повністю лежить у  меж-
ах Галичини, є характерними горбогірні краєвиди, місцями з дуже 
розчленованим рельєфом, в минулому цілком покриті широколис-
тяними лісами  — переважно дубовими, вільховими та буковими. 
Більшість сіл лежить на схилах вододільної поверхні  — між дни-
щем долини і платоподібною вододільною поверхнею, а також там, 
де розвинені річкові тераси. Забудова є в тих місцях, де найменш 
зручний обробіток землі, що пов’язано з трудомістким процесом пе-
ретворення лісу на поле. Формуючи ділянки для рільництва, ліси 
вирубували — і так відбувалося “ополення”, звідси й назва краю. Це 
сформувало особливо ощадне ставлення до кожного звільненого 
з-під лісу клаптика орної землі. На Західному Поділлі, що на схід 
від Опілля, вже є лісостеп, тому там були природні відкриті ділянки, 
що легко освоювались під рільництво.

Через наявність родючих ґрунтів у цьому краї переважають насе-
лені пункти з лановою системою землекористування. Села витягну-
ті вздовж долин ланцюгом, з характерним простяганням полів (ла-
нів) від садиби над річкою — вгору на вододіл. Сінокоси, вигони та 
ставки створювали у заплавах річок, а забудова й сади є на сухіших 
схилах, а ще вище на схилах і вододільних поверхнях — рілля (сму-
ги ланів). Для Опілля рільництво було основним, зокрема вирощу-
вання зернових — жита, пшениці, вівса, ячменю, а також технічних 
культур — льону та коноплі. Проте залежно від висоти та розчлено-
ваності рельєфу співвідношення ріллі, лісу та лук були різні. Врожаї 
через більшу вологість та меншу кількість сонячних днів були мен-
шими та гіршої якості, порівнюючи із Західним Поділлям, де також 
є більш родючі ґрунти; скотарство було допоміжним. Ділянки з най-
більш розчленованим рельєфом та менш родючими ґрунтами за-
лишалися під лісом або використовувалися як пасовища на схилах. 
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У  складнішій пересічній місцевості Гологір, Вороняк, Стільського 
горбогір’я рільництво менш значиме, тут більше розвивалось гос-
подарство, пов’язане з лісом та скотарством. Там, де вододіли є осо-
бливо горбисті, рілля лежала переважно на поверхнях вирівняного 
середнього ярусу та на нижніх частинах схилів. 

Через “відвойовування” землі для рільництва та її обмежену кіль-
кість, житло на Опіллі має менші розміри в  порівнянні з  іншими 
районами, з двосхилими дахами, рідше — чотирисхилими. Проте 
господарські споруди залишалися великими. Матеріал для будівни-
цтва використовували залежно від наявності — камінь, дерево (спо-
чатку були поширеними зрубні хати, згодом, внаслідок зменшення 
лісу — став застосовуватись лише каркас з глиною та цеглою).

Дерев’яні церкви Опілля (відомі, як галицький або опільський 
тип) є  малих розмірів, тридільними з  виділенням по висоті цен-
трального об’єму та переважно одноверхими. Малий розмір церкви 

Характерний культурний ландшафт Опілля, с. Романів біля м. Бібрка 
(Львівська обл.), 2020 р.
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пов’язаний з використанням дуба як місцевого будівельного матері-
алу, властивості якого не давали змоги зводити з нього великі спо-
руди. Можливо, це було також пов’язано з потребою людей сховати-
ся від набігів татар, звичний шлях яких (Чорний або Кучманський) 
пролягав на захід через ці місцевості по вододілах. Тому церкви, які 
будувалися на підвищеннях рельєфу в межах долин, домінують ло-
кально, але з  відкритого поля (з верху вододілу) були малопоміт-
ними. Для маскування храму і  самого поселення висаджувалися 
плодові й медоносні дерева, призначення яких було також меліора-
тивне (покращення мікроклімату та осушення місцевості) та есте-
тичне. Садиби і храми оточувались дерев’яними парканами. З кін-
ця XVIII ст. внаслідок парцеляції землі формуються села також на 
вододілах і вздовж доріг-гостинців, а також виробничі поселення 
для вирубування лісу, випалювання вапняку і залізної руди, будів-
ництва та функціонування гут.

Традиційна опільська садиба (обійстя), с. Біле біля м. Перемишляни 
(Львівська обл.), 2016 р.
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Містами цього краю є Галич, Рогатин, Комарно, Бібрка, Бережа-
ни, Миколаїв, Монастириська, Щирець, Поморяни, Городок, Пе-
ремишляни, Бурштин, Ходорів, Підгайці, Розділ. У  минулому для 
краю, як і загалом для Галичини, була характерна значна кількість 
містечок. Деякі з  них через зміни кордонів, торгових шляхів чи 
з появою залізниць і розвитком технологій, стали селами, а саме — 
Звенигород, Вовків, Раковець, Підкамінь (біля Рогатина), Чесники, 
Соколівка, Дунаїв, Наварія, Урмань. В них, як і в попередніх пере-
лічених, діяло маґдебурзьке право та були квадратні чи прямокут-
ні ринкові площі, оточені компактною забудовою. Також були в них 
фільварки (поміщицькі господарства), юридики, а поблизу більших 
міст — посади. Львів лежить на межі Опілля та Малого Полісся (час-
тина Волині), Івано-Франківськ — Опілля, Бойківщини і Покуття, 
а Тлумач — Опілля та Покуття.

Маленька дубова церква опільського типу на Сихові (м. Львів), збудована у 1600 р.
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Мале Полісся (Волинь), Розточчя 
і північна частина Надсяння — край 
боліт, соснових лісів та найтривалішого 
збереження найдавнішої системи 
забудови — дворищної

2. Волинь — земля племені бужан, що входила в склад дулібського (V–VI ст.) та во-
линського (VII–X ст.) племінних союзів, з 992 р. у складі Русі, і згодом — Волинсько-
го князівства, а з 1170 р. — удільного Белзького князівства, з 1462 р. — Белзького во-
єводства у складі Королівства Польського (потім Речі Посполитої) до 1772 р.

Хоча Мале Полісся належить до історичної Волині2, а Надсяння — до 
Галичини (Розточчя є їх природною межею), взаємодія з ландшаф-
тами в цих місцевостях була подібною. Через переважання низовин 
та боліт населені пункти цього краю розташовані на пологих водо-
ділах чи схилах. В цьому регіоні, а також на Розточчі і вздовж нього, 
домінувала найдавніша система забудови  — дворищна. Оскільки 
ґрунти неродючі, то класичну ланову систему було важко запрова-
дити, й тут довше зберігалося руське право щодо землекористуван-
ня. На Розточчі також переважало руське, частково й волоське право 
з дворищною системою забудови, хоч у великих долинах, малопо-
ширених у цьому краї, деякі села мали опільський характер і ланову 
систему землекористування. Рільництво та загалом землеробство 
незначне, більше скотарство та лісове господарство — мисливство, 
бортництво, вирубування лісу й виготовлення деревного вугілля. 

На Поліссі житла споруджували з дерева. Найдавніші з них були 
однокамерні, тобто складались тільки з  житлового приміщення. 
Починаючи з XVI ст. рублені дахи стали замінюватись на кроквяні 
конструкції, а  покрівля створювалась з  соломи. Широко стало ви-
користовуватись різане дерево або ж бруси, особливо з кінця ХІХ ст. 
Зросла кількість господарських приміщень, які часто блокувались 
з житловими, а самі житлові приміщення інколи білились.

Через наявність сосни як будівельного матеріалу церкви тут бу-
дували великими тридільними та звично триверхими, з майже од-
наковою висотою і розміром куполів (волинський тип).
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Містами цього краю є Жовква, Буськ, Сокаль, Белз, Угнів, Магерів, 
Броди, Рава-Руська, Кам’янка-Бузька (Кам’янка Струмилова) та Чер-
воноград (Кристинопіль) і  ті, що розташовані за межами історич-
ного регіону Галичини — Радивилів, Кременець, Берестечко, Дубно.

Культурний ландшафт Розточчя — с. Фійна біля м. Жовква (Львівська обл.).

Велика соснова церква в м. Жовква (Львівська обл.), волинського типу, 
відбудована у 1720 р після пожежі (об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО).
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Західне Поділля — край плоскогір’я 
(платоподібної височини), лісостепу, 
зернових культур, каньйоноподібних 
долин з теплим мікрокліматом 
та виноградарством 

3. Західне Поділля як етнографічний та екокультурний край знаходиться не тіль-
ки в межах історичного регіону Галичини (як минулого коронного краю Австрій-
ської імперії, 1771–1918 рр.), а також є частиною історичного регіону Поділля — в ми-
нулому Подільське воєводство Речі Посполитої (1434–1793 рр.), до цього Подільське 
князівство у складі Великого князівства Литовського (1362–1434 рр.), з 1253 р. в скла-
ді королівства Русі, з 1141 р. в складі Галицького князівства (потім Галицько-Волин-
ського), ще раніше у складі Теребовельської вололості (князівства, 1080–1141 рр.), 
основою формування якої була земля племінного об'єднання тиверців. Частина По-
дільського воєводства (Червоногродський повіт) перейшла до Австрійської імперії 
(тобто Галичини) після третього поділу Речі Посполитої у 1772 р. До Західного Поді-
лля також належать південні частини Хмельницької, Тернопільської та Вінницької 
областей до р. Мурафа (тобто територія колишнього Подільського воєводства). Цю 
частину Західного Поділля, що була у складі Австро-Угорської імперії (Королівства 
Галичини та Володимирії) часто називають також Галицьким Поділлям.

Західне Поділля3 має плоскогірний краєвид і розчленоване глибо-
кими долинами, які ближче до Дністра набувають каньйоноподіб-
них форм. У тій частині, що є подібна до Опілля, але без горбогір’я, 
з пологішим рельєфом — система забудови та землекористування 
подібна до Опілля. Проте там, де долини глибші, села лежать в кань-
йоноподібних долинах і скупчені на прирічкових схилах, оскільки 
терас мало. Вулиці тягнуться на різних рівнях, що піднімаються 
вгору звивистими серпантинами до платоподібних вододільних по-
верхонь, де є рілля. У Західному Поділлі був поширений литовський 
статут (що прийшов на заміну руському), але зі встановленням поль-
ської адміністрації прийшла ланова система землекористування.

Оскільки Західне Поділля лежить на схід від Опілля, то його клі-
мат є більш континентальним, тобто з більшою кількістю сонячних 
днів, сухішим, зі  спекотнішим літом, особливо на платоподібних 
поверхнях, але з холоднішою зимою. Наявність лісостепу означає, 
що тут є більше вільних від лісу ділянок та родючіші ґрунти. Такий 
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клімат і родючі ґрунти давали змогу вирощувати зернові культури 
кращої якості, а пізніше, з XIX ст., і технічні культури — буряк, со-
няшник та тютюн.

Завдяки особливому рельєфу і  наявності великої річки Дністер 
у  цьому екокультурному краї сформувалися унікальний мікроклі-
мат, зокрема в  каньйоноподібних долинах Дністра і  його приток, 
та особливе сільське господарство. У цих долинах клімат м’якший, 
тепліший, з меншими вітрами, особливо зимою. У міжвоєнний пе-
ріод біля містечка Заліщики та в  навколишніх каньйоноподібних 
долинах був полюс тепла тогочасної Польщі, до якої входила Гали-
чина і ця місцевість. Тут була розвинена рекреація з літніми видами 
відпочинку та добре пристосованими пляжами для купання. Цей 

Каньйоноподібні долини Дністра, його приток на фрагменті польської карти 1939 р.
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тип клімату навіть отримав тоді окрему назву — понтійський (чор-
номорський). Проте це було перебільшенням, можливо внаслідок 
маркетингу, адже для тодішньої Польщі це був єдиний варіант літ-
нього водного відпочинку. Незначна частина Балтійського моря, що 
належала Польщі, була непридатною для рекреації, особливо в часи, 
коли не було глобального потепління. Проте мікроклімат каньйо-
ноподібних долин є  дійсно теплішим і  має певні ознаки субсере-
дземноморського. Тому його можна назвати особливим підтипом 
помірно-континентального клімату — подільським мікрокліматом 
каньйоноподібних долин.

Через значний перепад абсолютних висот від 150 до 380 метрів, 
тривалість пір року і їх зміна суттєво відрізнялися в долині і на плато. 
У випадку найбільшої різниці висот — 300 метрів, як у районі м. За-
ліщики, c. Касперівці та с. Окопи (давніше — Окопи Святої Трійці) 
і далі вниз по течії Дністра, різниця тривалості пір року в долині і на 
плато становила кілька тижнів. Завдяки цьому клімату на схилах 
було поширене садівництво з високою врожайністю морви (шовко-
виці), волоських горіхів та виноградарство, пізніше й персиків, а на 
рівніших поверхнях — баштанництво та ягідництво з вирощуван-
ням кавунів, динь, помідорів, болгарського перцю. Через створення 

Пляж на р. Дністер у м. Заліщики (Тернопільське воєводство), 1939 р.
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ГЕС на Дністрі й підняття рівня води висотні характеристики його 
каньйону стали меншими, а деякі форми вже невидимі. У скотарстві 
частка овець та кіз була вищою, ніж на Опіллі, через більшу кількість 
важкодоступних ділянок, що непридатні для випасання корів.

Хати — більших розмірів, ніж на Опіллі, з чотирисхилими дахами, 
покритими соломою, меншої крутизни, через меншу кількість опа-
дів. На Поділлі виробилась найбільш оптимальна техніка зведення 
хат, що ґрунтувалась на таких місцевих матеріалах, як глина і солома. 
В цьому краї доступним і поширеним матеріалом був також камінь, 
але з каменю зводились господарські будівлі та огорожі, а також ка-
менем замощувалось все подвір’я або його частина. Житло зводилось 
з дерев’яного каркасу, що заповнювався глиняно-солом’яними валь-
ками. В деяких місцевостях проміжки між стовпами каркасу запліта-
ли лозою й закидали глиною, змішаною з половою, а після того сті-
ни білили. Віддавна домінуючим типом житла на Поділлі була хата 
з двома житловими приміщеннями по обидва боки від сіней. 

На Західному Поділлі, особливо в південній частині, де є карстові 
породи, характерними були спільні для кількох домогосподарств та 
навіть кількох вулиць криниці — через складність їх копання та за-
лягання води в нижчих шарах. Особливістю культурного ландшаф-
ту цього екокультурного краю були кам’яні мури-огорожі навколо 

Рекламний буклет “Тепле Поділля. Земля сонця та винограду” присвяченого 
південній частині Тернопільського воєводства, 1938 р.
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домогосподарств, завдяки доступності вапняків і пісковиків. Части-
на муру могла бути одночасно стіною споруд, які розташовували-
ся звично по периметру подвір’я. Деколи мури зустрічаються й на 
Опіллі, на Прикарпатті та в Карпатах, але їх небагато, через меншу 
кількість постелистого каміння. 

Тут було менше дерев’яних церков — через меншу кількість лісів, 
але вони подібні до тих, що на Опіллі, тобто переважно тридільні-
одноверхі, з виділенням по висоті центрального об’єму. Натомість 
у Західному Поділлі є багато мурованих церков — через наявність 
будівельних матеріалів та більшу потребу в обороні від татар. Міс-
тами цього екокультурного краю є  Зборів, Тернопіль, Теребовля, 
Скалат, Гусятин, Чортків, Борщів, Заліщики, а за межами Галичини 
як історичного регіону — Волочиськ, Сатанів, Городок, Чемерівці, 
Кам’янець-Подільський. Бучач знаходиться на межі Опілля та За-
хідного Поділля.

Подільська хата, 1929 р.
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Подільська церква в м. Копичинці, Гусятинський р-н (Тернопільська обл.) 
збудована у 1630 р.

Характерний елемент культурного ландшафту Поділля — кам'яна огорожа (мур).
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Покуття — край найбільшої смуги сіл 
і рільництва

Покуття повністю лежить у межах Галичини. Для межиріччя Пруту 
і Дністра характерна височина з родючими ґрунтами та лісостепом. 
Це одна з найбільш заселених місцевостей в Україні з надзвичайно 
великими селами, що простягаються від смт. Ланчин до м. Чернівці 
та в бік Румунії. На Покутті домінувало зернове рільництво з лано-
вою системою землекористування, натомість скотарство було допо-
міжним. Села розташовані в долинах, на терасах і в улоговинах зі 
скупченою дворищною забудовою та ріллею на вододілах. Хати та 
господарські споруди великі, особливо стодола (через обмолот зна-
чної кількості зерна).

У загальних рисах система забудови та будівництво Покуття, осо-
бливо тієї частини, що ближче до Дністра з поглибленням долин, 
подібні до Західного Поділля, а ближче до Опілля — до опільських. 
У місцевостях, що ближче до Гуцульщини, є дерев’яні церкви хрес-
товидного планування гуцульського типу, а в місцевостях поблизу 
Західного Поділля  — подільського, тобто тридільні, з  домінуван-
ням центрального об’єму. Містами цього краю є Снятин, Городенка, 
Чернелиця, Обертин, Гвіздець. Коломия, Івано-Франківськ, Тлумач 
та Отинія розташовані на межі краю.

▶ Карта, що ілюструє різницю культурних ландшафтів Покуття 
та Гуцульщини. Оточені чорноземними полями, великі компактні покутські села 
в долині Пруту зливаються у довгу суцільну смугу. Розсіяні гуцульські 
поселення розкидані між лісами та луками на малородючих пагорбах 
Прикарпаття. Чіткою межею хліборобського Покуття і скотарської Гуцульщини 
виступає річка Прут.
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Бойківщина — край довгих сіл 
ланцюгової забудови понад ріками, 
на терасах, багатоярусних церков 
та розведення волів

У цій частині Карпат переважає ланцюгова система забудови, чому 
сприяла наявність терас, а конфігурація схилів вплинула на загальну 
форму населених пунктів і мережі вулиць. Ланцюгова система забу-
дови була також зумовлена лановою системою землекористування, 
яка існувала в тих місцях, де було розвинене рільництво, а села були 
в державній власності, так званій королівщині. Проте на Бойківщи-
ні, як і в інших частинах Карпат, малопридатних для хліборобства, 
було розповсюджене волоське право з переважанням тваринництва 
(скотарства), що загалом характерно для гірських територій. У цій 
частині Карпат скотарство було невідгінним і м’ясного спрямування; 
домінувало розведення волів на продаж в Угорщину, воли також ви-
користовувалися для роботи в рільництві та як гужовий транспорт. 

Природних полонин було мало, тому сінокоси й пасовища утво-
рювалися шляхом вирубування лісів (штучні полонини). Природні 
полонини були лише на закарпатському боці (гірські масиви Бор-
жава та Рівна — як частина Полонинського хребта) і в меншій кіль-
кості, ніж як це є в Гуцульщині. Рільництво було допоміжним, лани 
чи поля мали різну величину, залежно від умов придатності його 
ведення, але його частка була набагато вищою, ніж у Гуцульщині. 
З другої половини ХІХ ст. в низькогірних долинах поширилось са-
дівництво — фруктові дерева, яблуні, груші, сливи. На підгір’ї, в Пе-
редкарпатті, а також у Верхньодністровській низовині, тераси теж 
використовувалися для формування поселень і ланцюгової системи 
забудови. Також було поширеним скотарство завдяки наявності ба-
гатьох лук у великих заплавах.

На Бойківщині зводились дерев’яні хати з високими солом’яними 
стріхами. Часто на чільних фасадах були галереї зі стовпцями, інко-
ли з різьбою. Бойківські хати характеризуються розміщенням жит-
ла між коморою і сіньми. Часто вони блокувались з господарськими 
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Звичай білити стики вінців зрубу будинку характерний для Лемківщини 
та західної Бойківщини, с. Розлуч біля м. Турка, 2013 р.

Дерев'яний храм з трьома багатоярусними верхами в с. Матків біля м. Турка 
збудований у 1838 р. (об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО).
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приміщеннями. В ХІХ ст. поширився тип хати з галереями і двома 
житловими приміщеннями по обидва боки від вхідних сіней.

У цьому екокультурному краї дерев’яні церкви будувалися з со-
сни та смереки (ялини європейської) тридільними, де кожний верх 
має звично по два яруси і більше. З часом церкви ставали більшими 
за розмірами, багатоярусними, інколи з восьмигранними верхами, 
а наметові завершення змінювались на бані, завдяки чому їх силуе-
ти стали стрункішими і вишуканішими. Ці церкви славляться своєю 
мальовничістю, гармонійністю та пропорційністю, сприймаються 
як високі, незважаючи на їх реальну висоту. 

Містами цього краю є  Сколе, Турка, Славське, Нижні Ворота, 
Міжгір’я (колишня назва Волове або Волове Поле) та Воловець, дві 
останні назви відображають їх господарську спеціалізацію; та міста 
передгір’я — Стрий, тримісто — Дрогобич з Трускавцем і Борисла-
вом; Стебник, Старий Самбір, Самбір, Устрики Долішні (на території 
Польщі), Калуш, Болехів, Долина, Богородчани, Рожнятів. Добро-
миль і Сянок (на території Польщі) та Івано-Франківськ і Жидачів 
на межі краю. Сколівські Бескиди мають складний рельєф, тому 
є найменш заселені. В межах цього краю є також колишнє містечко 
Сможе на Сколівщині, що з часом отримало статус села.

◀ Популяризація лижного туризму міжвоєнної Польщі у Стрийсько-Сянській 
верховині, 1930-ті рр.
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Гуцульщина — край полонин,  
розсіяної (розкиданої) забудови 
та відгінного скотарства

Незважаючи на наявність терас, як на Бойківщині, в екокультурно-
му краї Гуцульщина землекористування та система забудови є  ін-
шими. Це пов’язано з ранніми зовнішніми культурними впливами, 
зокрема волоськими, та поширенням відгінного скотарства, з  пе-
реважанням вівчарства. Тут наділи землі інші, ніж на Бойківщи-
ні — навколо хати є багато землі (переважно як пасовище та сіно-
кіс), а домогосподарства розміщені посередині ділянки далеко одне 
від одного. Для розташування домогосподарств використовуються 
тераси, але також освоєні схили та привершинні поверхні. Перева-
жає молочне скотарство — вівчарство, боугарство (випасання корів) 
та розведення коней гуцульської породи, що використовувались не 
тільки як гужовий транспорт, але і як в’ючний, позаяк вони вміють 
підніматись по складному рельєфу. Натомість воли застосовувались 
тільки для роботи. Природні полонини через значну висоту (су-
бальпійського та альпійського поясу) Свидовця, Чорногори, Чив-
чин, Мармаросів та на навколишніх хребтах сприяли розвитку від-
гінного скотарства, що стало визначальним в культурі мешканців та 
мешканок цього краю, з формуванням пов’язаних з цим особливих 
обрядів та звичаїв. Найвищі полонини, передовсім Чорногора, були 
господарським та духовним серцем краю і до них тяжіли поселення 
в радіусі до 100 км, як гірські так і передгірні. Гуцульськими вважа-
лися ті поселення, які мали свою полонину, навіть якщо вона була на 
відстані десятка кілометрів. 

Житловою спорудою у  віддалених місцинах, поза межами сіл 
і міст, була ґражда, яка нагадує архаїчну форму двору, створеного 
задля захисту від несприятливих погодних умов та звірів. Зазвичай 
вода набиралася з потічків, що протікали поряд, інколи, з невеликих 
джерел. Церкви будувалися з сосни або смереки (ялини), з характер-
ним для цього краю хрестовидним (хрещатим) плануванням, де на 
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перетині рамен хреста здіймається один верх-баня, увінчана маків-
кою. Чотири рамена хреста звично мали двосхилі дахи, на кінцях 
яких були або хрести, або додаткові маківки з хрестами. Цей тип по-
ширився у XVIІ ст.

Житлові будинки в  селах Гуцульщини були подібними до бой-
ківських, з високими дахами, які найчастіше накривалися ґонтям, 
оскільки житньої соломи в цьому краї бракувало, натомість дереви-
на була доступнішою. Як і на Бойківщині та Поліссі, хати були пере-
важно зрубними, але там, де деревина була дорогою, також вико-
ристовувався каркас, заповнений глиняними вальками.

Містами цього краю є Верховина (колись Жаб’є), Яблунів, Косів, Де-
лятин, Кути, а також, за межами Галичини — Вижниця, Путила, Рахів, 
Ясіня, Кобилецька Поляна та Сигіт Мармароський (в Румунії). Коло-
мия розташована на межі з Покуттям та Надвірна — з Бойківщиною. 

Полонини — ключовий елемент культурного ландшафту Гуцульщини.
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Гуцульська церква хрещатого планування, м. Ворохта (Івано-Франківська обл.).

Хата-гражда в с. Криворівня збудована у 1898 р. — місце зйомок фільму “Тіні 
забутих предків”, тепер музей (Івано-Франківська обл.). 



Панорама с. Космач (Івано-Франківська обл.).

Розсіяна система забудови поселень гуцульського культурного ландшафту 
та чітка диференціація її щільності відповідно до умов природних ландшафтів 
(з півночного сходу на південний захід: Покутські гори, Ворохта-Путильське 
низькогір'я (Верховина), Гринявські гори та Чорногора).





4. 
Вплив ринку, адміністрацій 

та ідеологій на культурні 
ландшафти Галичини
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На традиційні, що відомі як домодерні та доіндустріальні ланд-
шафти, впливали кілька важливих факторів, що змінювали їх по-
різному в різних місцевостях:

• Набуття людьми досвіду співжиття з  природним середовищем 
і його зміни для своїх потреб, появи і зростання доступності нових  
технологій і  матеріалів  — тобто органічна еволюція культурного 
ландшафту. 

• Вплив різних адміністрацій, їх політик, регулювань та владних від-
носин між різними культурними, соціальними та політичними гру-
пами. В межах Галичини — це адміністрації Галицько-Волинського 
князівства (Руського королівства), коронної Польщі, після Люблін-
ської унії  — Речі Посполитої, Австрійської (Габсбурзької) монар-
хії, згодом Австро-Угорщини, Другої Речі Посполитої (міжвоєнної 
Польщі), Радянського Союзу і УРСР та України. Починаючи з Х ст. 
значний вплив на культурний ландшафт мала руська правова сис-
тема, з  ХІІІ  ст.  — також німецька для адміністрування німецьких 
меншин у містах, а з ХІV ст. — волоська та німецька при загальному 
польському адмініструванні з частковим збереженням руської пра-
вової системи для русинів. В селян та міщан були різні можливості. 
Різниця була також для різних етнічних груп — русинів, вірмен, нім-
ців, поляків, євреїв, та інших. Регулювання були пов’язані не тільки 
з технічним боком, наприклад, пожежною безпекою чи санітарією, 
але й мали ідеологічну складову щодо розміщення сакральних спо-
руд конкретних етнічних груп у планувальній структурі міст та об-
меження їх висоти. З другої половини XIX ст. зі зростанням націо-
нальних рухів все частішим стає символічне маркування простору 
шляхом встановлення пам’ятників і найменування вулиць, площ та 
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інших громадських місць. Значну роль у цих процесах відігравала 
конкуренція між різними національностями та їх різні взаємовідно-
сини з адміністрацією. З іншого боку, відбувалася певна уніфікація 
та стандартизація ландшафтів, що було характерним явищем на те-
ренах Австро-Угорської імперії, від Словенії до Буковини, та в між-
воєнній Польщі, але найсильніше це явище проявилося в часи Ра-
дянського Союзу внаслідок поширення типових проєктів у житловій 
архітектурі, адміністративних будівель, в плануванні міст і сіл та об-
лаштуванні громадських просторів. Уніфікація відбувалась навіть 
у поширенні конкретних видів дерев чи рослин, таких як сріблясті 
ялини та берези в громадських просторах, що все разом мало свідчи-
ти про єдиний культурний простір від Ужгорода до Владивостока.

Традиційний спосіб зберігання дров у Карпатах, с. Слобода біля м. Міжгір’я, 
2009 р.

▲ Господарські споруди поблизу с. Ланівці (Тернопільська обл.).
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• Розвиток глобального ринку та індустріалізації1. Починаючи 
з кін. XVI ст. у зв’язку зі зменшенням лісів в Європі зростає потреба 
в експорті поташу й деревини. Зокрема, відбувається викуп приват-
ними підприємцями ділянок лісів в польських магнатів, а пізніше 
і  їх штучне насадження. На культурний ландшафт також вплину-
ли поява і розвиток тартаків, гутного виробництва (виплавка сталі 
й чавуну) і впровадження нових видів транспорту — залізниць, кін-
ного та електричного трамваю в містах. 

• Зовнішні культурні впливи проявлялися передовсім у сакральній 
архітектурі, у  будівництві адміністративних та фортифікаційних 
споруд, а  також в  житловій архітектурі різних соціальних верств, 
особливо заможних. Зміни й формування нових культурних ланд-
шафтів також відбувалися у зв’язку з міграцією населення, напри-
клад поява німецьких поселень з  1780-х років. Зворотним проце-
сом була еміграція з Галичини в країни Нового світу (США, Канада, 
Бразилія, Аргентина та інші) і  відтворення там своїх ландшафтів 
у новому культурному контексті. Відбувалася адаптація “галицьких 
ландшафтів” до нового законодавчого регулювання та специфічних 
місцевих будівельних матеріалів Нового світу.

• Під час воєн, особливо Першої та Другої світових, були фізично зруй-
новані культурні ландшафти, а також вбиті та переселені їх твор-
ці  — мільйони людей за етнічною та соціальною ознакою. Єврей-
ська громада припинила своє існування внаслідок Голокосту, тоді 
як у 1944–1951 роках польська спільнота була майже повністю висе-
лена до Польщі, а українці в різні регіони — від східніших терито-
рій Галичини до степів півдня України, а внаслідок акції “Вісла” 1947 
року — на “повернені”, колишні німецькі, землі Польщі. Ці трагедії 
призвели до виникнення більш моноетнічного ландшафту. До Гали-
чини прибули росіяни, особливо до більших міст.

1. В Галичині, як і в багатьох інших регіонах Європи, індустріалізація розпочалася 
в другій половині XIX cт., на століття пізніше, ніж у Великій Британії.

▼ ▶ Зниклі культурні ландшафти першої половини XX ст.



1074. Вплив ринку, адміністрацій та ідеологій…

Хати Бойківщини, 1934–1939 рр.

Снопи збіжжя (зліва) та льону під час жнив для сушіння біля м. Рогатин, 1938 р.
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Вибілювання полотна — етап виготовлення домотканого одягу з льону або 
конопель, с. Молодків біля м. Надвірна, 1938 р. 

Хлопець веде волів з возом сіна поблизу с. Дроговиж, біля м. Миколаїв, 1938 р.



1094. Вплив ринку, адміністрацій та ідеологій…

Містяни в сільській місцевості біля м. Городенка штовхають автівку, що 
застрягла в болоті після дощу, 1938 р.

Ручне косіння трави, 1937 р. 
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Вплив правових систем 
на землекористування та забудову 
в сільській місцевості

У співавторстві з Миколою Майданським  
та Аллою Мартинюк-Медвецькою

Правові системи мали значний і тривалий вплив на землекористу-
вання та систему забудови. Оскільки земля була найвагомішим ре-
сурсом для селянина, саме її використання зазнавало найбільшого 
регулювання з  боку адміністрацій задля оподаткування. В  межах 
Галичини були поширеними руське право (з  кін.  X  ст.), польське 
право (починаючи з 1349 р. після приєднання Руського королівства 
до Польської корони), яке не набуло значного поширення, німецьке 
(маґдебурзьке) та волоське право (з кін. XIV — поч. XV ст.), які вико-
ристовувала польська адміністрація завдяки їх ефективності в опо-
даткуванні та в управлінні. В містах застосовувалося більш розши-
рене німецьке право, а в селах з родючими грунтами також німецьке 
право, але з меншим обсягом привілеїв та запровадженням ланової 
системи землекористування. 

Адміністрації при запровадженні правових систем досить часто 
враховували народний місцевий досвід та знання, позаяк це дава-
ло змогу отримати більший зиск в тих чи інших природних та соці-
ально-культурних умовах. З огляду на це в той самий час в Галичині 
різні населені пункти могли перебувати на різних правових систе-
мах, що залежало від природних умов, господарського профілю по-
селення та переважання тої чи іншої етнічної групи. Вплив різних 
правових систем є відчутним і дотепер, і його можна простежити 
в теперішньому культурному ландшафті. 

Правові системи XI–XVII cт. та система землекористування 
і забудови в сільській місцевості

Руське право було поширеним у поселеннях в лісистих місцевостях, 
в регіонах зі складними природними умовами — з болотами, неро-
дючими ґрунтами, пісками й складним рельєфом. Саме там найдо-



1114. Вплив ринку, адміністрацій та ідеологій…

вше зберігалася найдавніша дворищна система забудови, що бере свій 
початок ще з родоплемінного ладу. Ця система переважала у VII — 
поч. ХІV ст. в часи давніх слов’ян — білих хорватів та дулібів; вона 
була закріплена руською правовою системою, кодифікованою в пер-
шій половині XI ст. Окрім цього, в житті часто керувалися положен-
нями з кормчих книг, в яких були записані церковні та світські пра-
вові норми, перейняті з  візантійської правової системи. В  умовах 
абсолютної переваги лісових, малоосвоєних теренів і низької залюд-
неності люди селилися так званими дворищами, що включали в себе 
одну чи кілька хат, де мешкали родичі або й чужі люди (підсусідки), 
які спільно вели господарство. Двори об’єднувались у дворища, ті — 
в присілки, що в наслідку творили село. Наприклад, у Розточчі та 
прилеглих районах Малого Полісся і Надсяння загальна структура 
системи заселення виглядала як двір-дворище-урочище-присілок-
село-громада. Залежно від природних умов та величини поселення 
існувало багато різновидів дворищної системи просторового пла-

Концентрована дворищна система забудови c. Загірня біля м. Рава-Руська 
на австрійській карті cередини ХІХ ст. та космознімку ХХІ ст. За сто сімдесят 
років планувальна структура мало що змінилась.
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нування. Наприклад, концентрована дворищна система та розсіяна 
(розкидана), а також індивідуально-дворищна.

Дворище мало вигляд невеликого хутора зі своїми угіддями, які 
використовувалися на власний розсуд. Землі кожне дворище могло 
мати без обмежень — скільки могло обробити чи загосподарювати. 
Границі між сусідніми володіннями були досить умовними і в разі 
потреби встановлювалися “там, де зійдуться сокири”, тобто засно-
вники дворища поступово освоювали простори навколо себе, до-
поки не досягали просторів, вже освоєних сусідами. Угіддя були 
різними за розміром і типом (ліси, водойми, луки, рілля, сади), ви-
значались природними умовами та господарською доцільністю. Лю-
страції королівщин з XVI ст. відзначають, що “дворище є більшим, 
ніж лан”, а франконський лан мав 40 моргів, тобто понад 22 гектари.

Місце для закладання дворища обирали довільно, виходячи зі 
зручності, проте не стихійно, а враховуючи природні умови, мікро-
клімат, родючість ґрунту, доступ до води та оборонні можливості. 
Часто споруджувалась огорожа-частокіл, що була межею між зо-
внішнім відкритим простором та внутрішнім, оскільки ззовні мо-
гла прийти небезпека. Огороджена ділянка була контрольованою 
і захищеною від диких звірів чи грабіжників. Разом з житловими та 
господарськими будівлями огороджувався і  деякий простір угідь, 
аби в разі необхідності можна було деякий час вести господарство 

Реліктова розсіяна дворищна система розселення с. Погарисько біля 
м. Рава-Руська (Львівська обл.) з новішими елементами — фільварком та новим 
гостинцем-дорогою на австрійській карті середини XIX cт.
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в умовах облоги (наприклад, випасати худобу, не виганяючи її поза 
частокіл). Також двір для захисту міг розташовуватися у важкодос-
тупній місцевості посеред лісів, боліт, на пагорбах чи горах. В кла-
сичних дворищах житлові та господарські споруди зосереджува-
лися довкола подвір’я, на вершині пагорба з видовим розкриттям 
на прилеглі угіддя. Схили пагорба могли бути пологими, при умові, 
що їх оточували мочаристі луки або болота. Двори такого характеру 
збереглися на Гуцульщині, відомі як ґражди.

З плином часу число сімей в межах дворища зростало, відтак бу-
дувалися нові хати, а самі дворища ділились. Нові господарства або 
переносилися на нові місця, або тулилися до старих. Тому давнє дво-
рище набувало вигляду невеликого села, в якому двори були згрупо-
вані одне біля одного, без певного регулярного порядку. Дворищна 
система сільських поселень та землеволодіння, а також руське пра-
во зберігалися навіть в умовах встановлення нових адміністрацій, 
зокрема з 1349 р., коли на зміну руській прийшла польська. Проте 
не в  Карпатах, де було переважно поширене волоське право з  ви-
значальною роллю скотарства. В автономному Руському королівстві 
в складі коронної Польщі (1349–1434 рр.) руське право продовжува-
ло існувати, проте з метою уніфікації повинностей запроваджува-
лися нові правові системи — польська, німецька, а також волоська. 

З кінця XIV ст., коли теперішня територія Галичини була під поль-
ською адміністрацією, частина поселень, переважно з  кращими 
умовами для рільництва, повністю або частково була реструктуро-
вана на ланових засадах, тобто за вимогами німецького (маґдебурзь-
кого чи тевтонського) права. Лановий тип з ланцюговою забудовою 
поселення сформувався і  набув поширення в  країнах з  великою 
кількістю сільського населення та обмеженістю земельних ресур-
сів (Німеччина, Чехія). Ланова система масово запроваджувалася на 
території теперішньої Галичини в період з другої половини XIV по 
XVI ст., коли польська адміністрація переводила не тільки міста, а й 
села з руського права на німецьке. Теперішня планувальна структу-
ра більшості сіл сформувалася саме в цей період.

При лановій системі земля громади ділилася на паралельні ши-
рокі смуги — парцелі, лани, що були однакового розміру для меш-
канців населеного пункту, а садиби ставилися на цих парцелях одна 
біля другої в ряд. Село таким чином отримувало вигляд ланцюжка, 
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що тягнувся переважно вздовж долини річки. Залежно від місцевих 
умов — таких рядів було один або два (по обидва боки долини), а де-
коли й більше. При цьому кожен господар мав безпосередній доступ 
до свого поля. В деяких селах кожен господар мав одне суцільне поле 
від хати до межі другого села, а в інших — частину землі селянин 
мав біля садиби (“на городах”), тобто в селі, а решта — поза межами 
села в окремих масивах, також поділених на лани. 

В межах наділених парцель, ланів (40 моргів), півланів, чвертьла-
нів кожен господар мав дрібноконтурне розташування угідь — кра-
ще дреновані, водночас рівніші й пологіші ділянки були під ріллею, 
а там, де лан виходив на крутосхил і перетинав луку, річку (потічок, 

Класичний приклад ланової системи в с. Сокільники біля Львова на австрійській 
карті середини XIX ст. із зазначеними основними проїздами між ланами. Ліворуч 
від ставка розміщалися війтівські землі та фільварок, де відбували панщину 
селяни до 1848 року (до її скасування австрійською владою).
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струмок, озерце) — то такі крутіші чи перезволожені ділянки зали-
шали під луки (сінокоси чи пасовища) чи під сади. Зазвичай з одного 
краю лану тягнулася задернована смуга-край, що використовувала-
ся для доїзду і господар міг потрапити прямо від хати до закутків. 
Згодом такі межі перетворювалися на живі стінки, що підтримува-
ли агротераси й запобігали ерозії ґрунту. Впоперек ланів вище хат 
тягнулася дорога (загумінок), де господар зводив гумно — споруду 
чи покрівлю, призначену для обмолоту снопів та зберігання зерна.

Виявившись раціональною для сіл з перевагою рільничого госпо-
дарювання і незважаючи на значне зростання-інтенсифікацію при-
родокористування в ХІХ ст., ланова система в різних модифікаціях 
була найбільш поширеною і  залишалася панівною в  Галичині аж 
до включення Галичини до складу УРСР — із значним збільшенням 
орних земель і  застосуванням великоконтурного рільництва (що 
було також глобальним трендом). 

Волоське право було поширене з кін. XIV–XV ст. в горах або ж у місце-
востях зі складними умовами для рільництва, а відповідно — з пере-
важанням скотарства. Для планування цих поселень характерним 
є розташування садиб невеликими групами, всередині яких парцелі 
мали “лановий” (межа в межу) характер, однак через розчленований 
рельєф “лани” були невеликі, короткі та слугували більше як підсо-
бні ділянки. Водночас у поселеннях на волоському праві значні пло-
щі займали пасовища, луки та ліси. На Гуцульщині села традиційно 
мали розкидану забудову, зокрема в селах на волоському праві.

В час пізнього середньовіччя, особливо після скасування автоно-
мії Руського Королівства в 1435 р. та ліквідації Белзького князівства 
в 1462 р., сформувалася доволі складна адміністративна система. Іс-
торична верв (община, громада) мала більше значення для терито-
ріальної ідентифікації поселень, юридичних осіб, землевласників 
та їх підданих. Окремими господарськими одиницями виступали 
дворище, двір (дим, кметь), дім (у містах), фільварок. Залежно від 
форми власності на землю, а саме — феодальної, державної (коро-
лівської), церковної, над ними панували: двір (феодальна резиден-
ція на чолі з власником — паном), замок (державна, на чолі з каште-
ляном), юридика в  межах міст (монастирська, панська, замкова). 
Більшість поселень рівня село, містечко, місто, а іноді окремі їх час-
тини — отримали королівські чи панські привілеї на підзвітне влас-
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нику самоврядування за маґдебурзьким (на чолі з  війтом або сол-
тисом) чи волоським (на чолі з “князем”), значно рідше польським 
(на чолі з “володажем”) правом. Деякі громади зберегли традиційне 
руське право (тивуни на чолі дворищ та тисяцькі на чолі громад). Те-
риторіально поселення (села, міста і містечка) об’єднувались в ста-
роства, а ті, зі свого боку — в землі чи повіти, а далі — у воєводства. 

Характерними елементами культурного ландшафту з XIV ст. ви-
ступали панський двір-садиба з фільварком, вітряки на вершинах 
пагорбів, стави, водяні млини на річках чи їх рукавах (млинівках). 
В багатьох поселеннях локальними домінантами були замки, монас-
тирі, муровані храми-фортеці. 

Пізніше, особливо з кінця XVIII ст. поширилися нові системи та фор-
ми забудови, що були пов’язані з  новими видами господарської ді-
яльності та зростанням торгівлі: компактне (або лінійне) село (весь), 
місто з  передмістями та посадами (біля більших міст), фільварки 
(господарства), юридики, двори разом з  поселеннями челяді, волі 
(слободи), корчми, присілки, висілки, колонії, поселення ремісників 
і промисловиків (кузні, млини, лісничівки, гути, буди, майдани, бу-
тини). До давніших типів поселення належать сезонні пастуші стаї 
на полонинах. З 1780-х років будувалися поселення німецькими ко-
лоністами з правильною лінійною, хрестовою чи шаховою системою 
забудови. Проте й вони часто враховували місцеві природні умови 
та традиції, народні знання в плануванні населеного пункту.

Поява міст та їх багатокультурність

У плануванні міст до кінця XVIII ст. найбільше значення відігравали 
оборонні можливості обраних теренів та існуючі комунікації, або ж 
прив’язка до торгових шляхів. Важливими були не тільки сухопут-
ні шляхи, а й водні (річки). Міста звично формувалися там, де була 
природна різноманітність та відбувався обмін продуктами між 
різними природними краями, наприклад, на межі лісової та лісо-
степової зони, або ж гір і рівнин. У розвитку міст можна виділити 
кілька етапів: давньослов’янський (до кін. X ст.), давньоруський (XI — 
сер. XIV cт.), пізньосередньовічний чи маґдебурзький (сер. XIV cт. — 
до кін. XVIII ст.), ренесансно-бароковий (XVI–XVII ст.), індустріаль-
ний (сер. XIX ст. з раціоналістичним плануванням, що як модерна 
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практика домінував до 1970–1980-х рр.), постіндустріальний або ін-
формаційний з переважанням сфери послуг та з тенденцією збіль-
шення наукомістких галузей (1990-ті — дотепер).

Починаючи з раннього середньовіччя (з другої половини першо-
го тисячоліття) східнослов’янські землі славилися величезною кіль-
кістю міських поселень, як порівняти з іншими європейськими та 
азійськими землями. Скандинави називали руські землі через на-
явність міст — гардарікою, а європейці — Rusia at Terra Urbica, тоб-
то Русь — країна міст. Велика кількість міст, близько 300 переважно 
малих, але й середніх та великих, існувала аж до приходу австрій-
ської влади в 1772 р.

Давньослов’янський період (до кін. X ст.). В цей період міста Галицько-
Волинського князівства, що існували в низовинних районах Малого 
Полісся, мали дещо відмінний характер від міст білих хорватів, що 
було передусім пов’язано з рельєфом чи ландшафтом цих місцевос-
тей. Терени Малого Полісся чи Волині переважно є низовинними 
й заболоченими, на відміну від горбогірних і гірських місцевостей, 
що є південніше від Львова. В умовах такого низовинного рельєфу 
компактні міста розташовувалися на невисоких підвищеннях, ото-
чених болотистими долинами річок (на піщаних “островах” та “ми-
сах”). У давньоруський час структура їх ускладнювалась за рахунок 
освоєння сусідніх підвищень, в наслідок чого поселення набувало 
вигляду групи забудови на островах, розділених рукавами річок чи 
їх притоками, штучними перекопами, ставами. Яскравим прикла-
дом такої структури є м. Буськ, який навіть у пізньому середньовіч-
чі продовжував еволюціонувати в цьому ж напрямку, але з елемен-
тами маґдебурзького устрою (ринкова площа, ланові передмістя). 
Таку планувальну структуру також мали Звенигород, який в XI ст. 
відійшов до Галичини, місто Володимир (Володимир-Волинський), 
заснований у 1000 році, а також Белз, що відомий з 1030 року. Є ін-
формація про існування близько 250 міст (городів) такого типу, що 
належали племені бужан. Однак були в цих землях поодинокі міста 
білохорватського типу з нагірним розташуванням у тих місцях, де 
є відповідний рельєф, наприклад м. Кременець.

У Білій Хорватії на теперішніх теренах Галичини ще до Х ст. були 
грандіозні міста-поліси, розташовані на платоподібних вершинах 
гір та схилах (укріплена площа Стільська складала 250  га, а  Пліс-
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неська — 450 га). Серед них були міста, де є теперішні села — Кор-
наловичі-Кульчиці, Солонсько, Рокитно, Ганачівка-Затемне. Віро-
гідно, що Галич був найбільшим у цей період. В таких містах ядром 
поселення були святилища або княжий (воєводський) град, замок на 
вершині гори. Окольний град оточував ядро і  розташовувався по-
близу вершини. Наступні оборонні лінії охоплювали щораз більше 
поселень-супутників, тобто щораз більші терени на схилах гори чи 
в прилеглих долинах. Переважно такі поселення творилися біля ве-
ликої річки, але не безпосередньо на березі, а на мисі, утвореному 
притокою неподалік від місця впадіння — з оборонних міркувань. 
На периферії такого міста могли бути торгові пристані, укріпле-
ні форпости, гради-супутники, сакральні комплекси, також часто 
укріплені, наприклад, комплекси святилищ у  Дуброві та Ілові за 
кілька кілометрів від основного міста на пагорбі в Стільську. Вірогід-
но, в таких містах було кілька торгових площ біля річкової пристані 
та в окольному (верхньому) місті, як це було в Стільську та Щирці.

Наприкінці X  ст. більшість хорватських “мегаполісів” раптово 
припиняють своє існування. Припускають, що це пов’язано з  по-
ходом київського князя Володимира Святославовича (Володими-
ра Великого) на хорватів у 992 (993) році, про що згадано в літописі. 
Наприклад, у давньослов'янському городищі Пліснесько, яке в X ст. 
з укріпленнями верхнього та нижнього міст займало близько 450 га, 
в XI ст. залишився тільки дитинець з варязькою залогою. В XII ст., 
вже у складі Волинської землі, місто відродилося, але його площа 
складала тільки 4 га і воно використовувало тільки ядрову частину 
укріплень верхнього міста.

Давньоруські міста (XI — сер. XIV ст.) були значно менші за площею, 
ніж білохорватські, проте збільшилась їх кількість. За призначен-
ням це могли бути князівські замки-укріплення, городи-сховища, 
і  власне, міста з  адміністративними, оборонними, ремісничими 
та торгівельними функціями. Міста складалися з граду (дитинець, 
княжий замок), окольного города (довкола дитинця), торгових або 
ремісничих посадів. Для торгівлі служили торговиці — площі пере-
важно нерегулярної форми (трикутні, овальні і так звані довгі рин-
ки — прямокутної форми або наближені до неї) в окольному городі 
чи торгово-ремісничому посаді. В давньоруський період Галицьке 
князівство (Руське королівство) використовувало особливості ланд-
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шафту для різних цілей. Замок-дитинець займав звично вершину 
гори, окольний город — прилеглі плато та схили, а посади містили-
ся на нижніх частинах схилів. Торговиця та ремісничий посад могли 
бути як у підніжжі окольного города (Львів, Удеч-Жидачів, Старий 
Самбір, Теребовля, Щекотів), так і на протилежному березі річки, де 
був вільний простір на підніжжі старого міста (Щирець, Бібрка, По-
телич, Верещиця). Великі міста оточувалися численними сільськи-
ми поселеннями-супутниками, ближчі з них пізніше інтегрувалися 
в міста. Багато давньоруських міст зазнали спустошень під час мон-
гольської навали 1240–1242 років.

Для відродження міст після монгольського погрому король Да-
нило та його нащадки запросили німецьких будівничих, ремісни-
ків та купців, надали їм дільниці для компактного проживання та 
дозволили їм керуватися для співжиття та самоврядування тради-
ційним саксонським (маґдебурзьким) правом. З  цією  ж метою до 
міст були запрошені і вірмени, що славилися своїм ремісництвом, 
зокрема виготовленням зброї та ювелірним мистецтвом. Близь-
ко 1270 р., а може, й дещо раніше, син короля Данила Лев закладає 
в заболоченій долині річки Полтви, після випрямлення і каналізу-
вання її русла, нове місто за зразком німецьких міст з регулярним 
плануванням вулиць і  кварталів. Посеред новоствореного міста 
Львова була закладена квадратна площа для торгівлі в тому ж місці, 
де є донині площа Ринок. Не виключено, що посеред ринкової площі 

Адаптація давньослов'янського м. Буськ до вимог маґдебурзького права, 
австрійська карта XIX cт.
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вже тоді здіймалась і ратуша — радний дім (Rathaus, де Rat — рада, 
haus — будинок), що був осередком міського самоврядування. Про 
заснування Львова князем Левом говорили перші хроністи, автори 
описів міста та історики протягом XVI–XVIII ст., серед яких Мартин 
Грюневег, Бартоломей Зиморович та Ян Альнпек, які посилались 
на витесаний латинський напис на камені, що був закладений над 
входом в Галицькій брамі — “Князь Лев поклав мені підвалини. На-
щадки дали ім’я Леонтополіс”. Цей напис був на Галицькій брамі аж 
до її знесення в кінці XVIII ст. Про те, що місто було закладене не 
після 1349 року, свідчать також грецькі міри, які були застосовані 
геометрами при розбивці ділянок-парцель під блоковану забудову 
кварталів. Версія про заснування Львова польським королем Кази-
миром ІІІ з’явилася лише в XIX ст. й активно поширювалася поль-
ськими істориками, опираючись на стереотип, що Казимир  ІІІ за-
ймався будівництвом кам’яних замків і міст. Самоврядні війтівства 
з судово-адміністративними інституціями на німецькому праві іс-
нували в 1287 р. не тільки у Львові, а й в інших містах Галицько-Во-
линського князівства, зокрема у  Володимирі, Луцьку, а  пізніше  — 
в Галичі, Перемишлі, Ярославі та Сяноку. 

У пізньосередньовічний (маґдебурзький) період після включення Гали-
чини до коронної Польщі міста масово заселяються німецькими 
колоністами-переселенцями. Влада сподівалася, що вони сприяти-
муть підйому економіки та, на противагу православним русинам, 
сформують лояльну римо-католицьку верству в Галичині. Політич-
ною метою колонізації на німецькому праві було намагання подо-
лати монополію однієї етнічної групи, перетворивши Галицьку Русь 
на багатоетнічну спільноту. До того ж, як стверджував український 
історик Михайло Грушевський, саме на колоністів опирався король 
Казимир ІІІ та його наступник Людовік I Угорський під час боротьби 
з литовцями за спадщину Галицько-Волинського князівства. Міста 
по-новому отримали маґдебурзькі привілеї, і першим таким містом 
став Львів у 1356 р. Після цього право було надане Галичу (1367), Бел-
зу (1377), Холму (1382), Перемишлю (1389), Теребовлі (1389). 

З другої половини XIV — до кін. XVIII ст. польською адміністра-
цією, що керувалася маґдебурзьким правом, надаються більші при-
вілеї католикам, які займались передовсім торгівлею та ремеслом, 
а  набагато менші  — некатоликам, тобто русинам, вірменам, юде-
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ям, татарам2. Цей утиск некатоликів відобразився також у  плану-
вальній структурі міста, що помітно й сьогодні, позаяк ці громади 
і їх сакральні споруди займали периферійні дільниці щодо Ринків. 
Особливо це стосувалося євреїв, cинагоги яких ніколи не мали цен-
трального розташування і їм самим заборонялося купувати будинки 
на ринкових площах до входження Галичини в склад Австро-Угор-
щини (Габсбурзької монархії) в 1772 р.3 Русини, оскільки були хрис-

2. Маґдебурзьке право, яке отримали головні міста Галичини, перетворило їх у по-
рівняно автономні утворення щодо феодальних волостей. В містах діяли більш де-
мократичні засади, якими керувалися його мешканці, що займалися передовсім 
торгівлею та ремеслом. Для міщан надання маґдебурзького права було способом 
здобуття певної автономії та правової основи для захисту від зазіхань феодалів, що 
вимагали від міст натуральних повинностей чи податків. Натомість для централь-
ної влади, зокрема польського короля, надання маґдебурзького права було важли-
вим чинником управління, бо за рахунок міщан можна було здійснювати певний 
тиск на феодалів. Маґдебурзьке право встановлювало виборність органів місцевого 
самоврядування та суду, регулювало діяльність купецьких об’єднань та ремісничих 
цехів, регулювало питання торгівлі, спадкування, визначало покарання за злочини.
3. Спершу були частково зняті обмеження щодо проживання євреїв на ринкових 
площах і головних вулицях. Зокрема у Львові, євреям дозволили селитися на Рин-
ку лише в 1867 р. Однак в інших містах, де євреїв було більше ніж римо-католиків, 
вони були власниками майже всіх будинків довкола Ринків. Саме так сталося в міс-

Приклад системи забудови малого містечка Фельштин на маґдебурзькому праві 
з компактним середмістям та видовженим передмістям — на австрійській карті 
середини ХІХ ст.
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тиянами і до того ж греко-католиками, теоретично могли придбати 
будинок на Ринку, якщо б мали кошти або право спадку.

Значна кількість некатоликів мешкала поза межами середмістя, 
тобто в передмістях. В місцях, де компактно проживали русини, ві-
рмени та євреї (так звані штетлі), існували свої внутрішні правові 
системи, проте їх взаємодія з адміністрацією відбувалася на основі 
загального маґдебурзького права. З часом всі міста керувалися маґ-
дебурзьким правом, зокрема і нові міста. Сама житлова забудова до-
вкола Ринків могла бути мурованою, дерев’яною чи мішаною. Часто 
застосовувалися і так звані “пруські мури”, тобто стіни з дерев’яних 
стійок і балок, простір між якими заповнювався випаленою або сир-
цевою цеглою (фахверк). Про те, що в більшості галицьких міст ви-

ті Чорткові, що зафіксовано на плані 1827 р. Незважаючи на те, що у власності євре-
їв в цьому місті були майже всі будинки довкола Ринку і Домініканського костелу 
з монастирем, синагоги розміщалися на значній відстані від них.

Дерев’яна синагога в с. Яришів, 1928 р. 
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користовувались такі пруські мури, говорить той факт, що тільки 
у  Львові, Жовкві та Дрогобичі збереглась ренесансна забудова за-
вдяки застосуванню випаленої цегли і каменю.

Існували чіткі правила щодо будівництва на парцелях, адже воно 
розпочиналося зі спорудження межового муру між окремими наді-
лами товщиною до 1,5 м з каменю чи цегли висотою в два а навіть 
три-чотири поверхи, як це було у Львові, аби убезпечитися від по-
ширення вогню. Натомість поміж межовими мурами могли бути 
стіни з фахверку чи дерева. Дахи над житловими будинками були 
ґонтові і саме це ставало причиною поширення пожеж у середньо-
вічних містах. Планування середньовічних міст дещо відрізняється 
від пізніших ренесансних чи барокових тим, що вулиці, які прова-
дили до ринкових площ, не відкривалися повністю на самі площі, 
до того ж вони могли мати дещо ламану або вигнуту конфігурацію 
в плані. Це свідомо робилося задля того, аби в разі прориву ворожих 
військ вулиці можна було перегородити барикадами й тримати їх 
оборону. Внаслідок такого планування повне видове розкриття на 
ринкову площу виникає тільки тоді, коли глядач вже перебуває або 
поблизу неї, або безпосередньо на ній. Натомість при плануванні 
ренесансних і барокових міст враховувалося візуальне сприйняття 
площ з їх домінантами, тому вулиці відкривалися на площу повним 
створом, до того ж в той час цінувалася симетрія. Сталося це тому, 
що нагальна потреба в  обороні міст зменшилася, позаяк розбудо-
вувалися довкола них укріплення. Зазвичай ренесансні та барокові 
площі закладалися більшими від середньовічних. Загалом харак-
терною особливістю Галичини була і є наявність в центрі історич-
них середмість ринкових площ з частково збереженою історичною 
забудовою. Натомість в містах тієї частини Речі Посполитої, що пе-
рейшла у володіння Російської імперії, ця характерна особливість 
була втрачена. 

Станом на кінець XVIII  ст. міські та сільські населені пункти 
були двома різними правовими світами, з різним рівнем привілеїв 
для міщан, передміщан і селян, стилем життя та зайнятістю. Ці сві-
ти перетиналися лише в ярмаркові дні. Тоді як мешканці міст мали 
більші права і займалися ремеслом, мешканці сіл були зайняті сіль-
ським господарством, працювали на поміщика, відробляючи пан-

▼ Віадук 1896 р. у с. Плебанівка біля м. Теребовля (Тернопільська обл.).
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щину (до 1848 р.). Лише в XIX cт. правові відмінності між цими двома 
світами почали поволі стиратись.

Перехід від домодерного до модерного суспільства в  Галичині 
відбувається наприкінці XVIII ст., коли після першого поділу Речі 
Посполитої у 1772 р. вона потрапила під владу Австрійської імперії. 
Австрійські монархи (Марія-Тереза та Йосип  ІІ), захоплені ідеями 
освіченого абсолютизму, приносять у Галичину нові ідеали Просвіт-
ництва з вірою в раціональність та наукові принципи. Початком змін 
у політичних та економічних відносинах країн Європи стала фран-
цузька революція в кінці XVIII ст. Після цього починає зростати сила 
нового класу — буржуазії. Наступне XIX століття називають століт-
тям ідеологій — лібералізму, романтизму, націоналізму, капіталізму 
та поширення ідей соціалізму. Якщо до XIX ст. основним маркером 
ідентичності був соціальний статус та релігія, то в цьому столітті на-
ціональність стає основним критерієм ідентичності, що проявляєть-
ся через мову, фізичний вигляд та віросповідання. Це століття також 
називають довгим століттям, оскільки воно почалося з французької 
революції, а закінчилося з початком Першої світової війни розпадом 

Вид на Свірзький замок, закладений у XV ст. (Львівська обл.). Приклад поєднання 
оборонної функції та природного ландшафту, утилітарності та естетики. 
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імперій (Австро-Угорської, Російської та Османської), а також утво-
ренням нових національних держав. Зміна політичних і економіч-
них відносин та переважаючі культурно-філософські погляди знахо-
дять відображення в культурному ландшафті, зокрема в архітектурі 
і плануванні міст. Дещо меншою мірою вони проявились у сільській 
місцевості та у зміні взаємодії людини з природою, зокрема через ін-
дустріальну революцію. 

Після поділу Польщі (Речі Посполитої) в  1772 р. між Австрій-
ською імперією (Габсбурзькою монархією), Російською імперією та 
Королівством Пруссії  — Галичина відійшла до імперії Габсбургів. 
У  межах новосформованого Королівства Галичини і  Володимирії 
(Ґаліції і Лодомерії) здійснюється низка реформ, зокрема змінені ад-
міністративний поділ земель та система управління. Міст і містечок 
в Галичині налічувалося понад триста. В цих містах органи міського 
самоуправління та суди, які були створені за маґдебурзьким правом, 
продовжували діяти якийсь час, але згодом були обмежені їхні права 
та фактично ліквідовані, позаяк їх певна самоврядність не влашто-
вувала австрійську адміністрацію. Зокрема, у Львові маґдебурзьке 
право перестало діяти в 1786 р.4 Австрійський уряд в 1783 р. провів 
класифікацію міст на класи, внаслідок чого до І-го класу віднесли 
Львів як столицю з резиденцією губернської влади, до ІІ-го — коро-
лівські міста, що мали спеціальний імператорський привілей, а до 
ІІІ-го — муніципальні, до яких належали всі, що мали магістрати.5 
Частина містечок, що не мали магістратів, фактично зведені були до 

4. На українських теренах, що відійшли до Московського царства після 1654 р., 
маґдебурзьке право було залишене лише в так званих привілейованих містах. Піз-
ніше в Російській імперії застосування цього права було припинене після прийнят-
тя постанови про губернії в 1781 р. Офіційно скасував його цар Микола І своїм ука-
зом в 1831 р., окрім Києва, де його ліквідовано остаточно в 1835 р.
5. Між ратушами, що були осередками управління містами за часів маґдебурзь-
кого права, та австрійськими магістратами різниця полягала в тому, що в ратушах 
були ради, які обирались і здійснювали самоврядне управління, на відміну від при-
значених чиновників. Ратуші були навіть у містечках, які не мали маґдебурзько-
го права. В тих містах, які мали маґдебурзьке право, ратуші ставали магістратами 
з розширеними управлінськими функціями, але ці поняття з часом спростились 
і звично ратушами називають будівлі з вежами, в яких засідала міська рада. Будів-
лі ратуш збереглись у Самборі (1688), Добромилі (ХVІI ст.) та Бучачі (1751), натомість 
в інших містах так звані ратуші, зокрема у Львові, Дрогобичі, Снятині, Бережанах, 
Коломиї, Болехові, Буську, Городку, є спорудами магістратів австрійського періоду. 
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рангу сіл. Інколи були випадки, коли від міста юридично відокрем-
лювали передмістя, понижуючи їх рангом до сіл, а міський статус 
залишався тільки для давнього середмістя з мізерною територією 
(наприклад Щирець, Городок). 

За часів Австрійської монархії різко зменшується роль церкви та 
її вплив на суспільство, ліквідовано діяльність передовсім римо-ка-
толицьких костелів, а також багатьох монастирів, в яких були лік-
відовані численні маєтності. Винятком серед них були лише ті, що 
займалися опікою над хворими і немічними людьми (мали шпиталі), 
а також ті, що мали в своєму складі навчальні заклади (школи). Вна-
слідок касаційних реформ Йосифа ІІ у Львові було знесено 27 като-
лицьких костелів і монастирів, 7 церков, 3 вірменські храми, біль-
шість з яких стали функціонувати як урядові установи, казарми та 
тюрми. Деякі з римо-католицьких костелів були передані греко-ка-
толикам або протестантам.

До сер. XIX ст. міста розвивалися з частковим регулюванням ав-
стрійською адміністрацією, а з середини XIX ст. це регулювання по-
силилось. Зміни в культурному ландшафті міст і містечок Галичини 

Неоготичний костел у м. Кам'янка Бузька (колись Кам'янка Струмилова), 
Львівська обл., збудований на початку ХХ ст.
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під впливом регулювань австрійської влади розпочалися ще напри-
кінці XVIII ст., зокрема після декрету 1783 р. Йосифа ІІ, вихованого 
в дусі освіченого абсолютизму, яким наказувалося ліквідувати всі 
цвинтарі в містах біля храмів, що трактувались як осередки поши-
рення заразних хворіб, а магістратам всіх австрійських провінцій 
впродовж короткого часу — виділити за містами спеціальні ділян-
ки для нових цвинтарів. Реалізація цього декрету розпочалася через 
кілька років, зокрема у Львові — з 1786 р., коли були створені поза 
тодішнім містом чотири кладовища для чотирьох районів, зокрема 
Личаківське, що було розплановане в пейзажному стилі.

З метою покращення санітарії та гігієни міст були прийняті до-
даткові заходи в більших містах, зокрема у Львові. Хоча місто Львів 
мало ще середньовічну систему водогонів і каналів для відведення 
нечистот, що проходили під середмістям та поза фортифікаціями до 
міських ровів, про які згадують документи, починаючи з 1405 р., коли 
була запроваджена посада міського бурмістра (Magister canalium), 
а з 1548 р. введена ще додаткова посада міського асенізатора, — про-
те створювалась нова система каналізування. Зокрема, при пере-
плануванні теренів зі знесенням фортифікацій довкола середмістя 
кардинально модернізовано систему водовідведення, а саме — пе-
ред засипанням міських ровів на їх дні були зведені каналізаційні 
колектори в 1783–1784 рр., що відводили стоки до Полтви, але дале-
ко поза сельбищною територією Краківського чи Жовківського пе-
редмість. Водночас було впорядковано русло самої Полтви6.

6. Каналізаційні колектори в середмісті були прокладені під старими вулицями 
протягом 1772–1826 рр. і мали вигляд підземних кам’яних споруд висотою в люд-
ський ріст, перекриті склепіннями шириною приблизно 0,6–1,8 м. Натомість більш 
потужні каналізаційні колектори, до яких зводилися дворові та окремі вуличні ка-
нали, мають вигляд кам’яних споруд, перекритих склепіннями з просвітом орієн-
товно 5–6 м з проїздом для однокінки вздовж самого каналу, що влаштовувався за-
для нагляду за цією грандіозною системою, яка насправді функціонує донині, хоча 
каналізаційні системи кардинально змінювалися через кожних 20–30 років. Саме 
такий вигляд має потужний колектор уздовж вулиці Підвальної, над яким прокла-
дені трамвайні колії і рухається різноманітний транспорт. Поширений стереотип, 
що річка Полтва до середини ХІХ ст. в межах міста була геть забрудненою від нечи-
стот з каналізаційних колекторів — насправді вони були прокладені паралельно до 
самої Полтви, про що свідчать проєктні креслення і виявлені фрагменти уздовж ни-
нішнього проспекту Свободи, поблизу монастиря Єзуїтів і Крамарської вежі, — тоді 
як Полтва тече серединою проспекту Свободи, попід головною пішохідною алеєю 
посередині. Річку було перекрито впродовж 1883–1910 рр., зокрема, на ділянці ни-
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Розбирання оборонних споруд, а також частково замків, розпо-
чалось у більшості міст Галичини ще в кінці XVIII ст. і тривало орі-
єнтовно до середини ХІХ ст., тільки частина з них вціліла. Міські 
фортифікації чудом вціліли орієнтовно на 60% тільки в Жовкві, на-
томість у Львові — лише окремі фрагменти, такі як міський і коро-
лівський арсенали чи Порохова вежа. На частині розібраних міських 
фортифікацій австрійською владою були влаштовані прогулянкові 
променади, зокрема, у Львові такими були Губернаторські вали (ни-
нішня вул.  Винниченка) та Гетьманські чи Нижні вали (нинішній 
пр. Свободи). Частина з них відома як корзо, наприклад, в Станіс-
лавові (Івано-Франківську). Однак будувалися і нові фортифікації 
австрійською адміністрацією передовсім на прикордонних тере-
нах, зокрема вздовж кордону з Російською імперією, як наприклад, 
у Бродах та в Перемишлі, а також і внутрішні, прикладом чого слу-
жить Цитадель у Львові. 

нішнього пр. Шевченка в 1886 р., а на пр. Свободи — в 1896 р., позаяк річка вже була 
не такою повноводною та якість її води впала внаслідок замулення джерел, збіль-
шення забудованої території, зростання кількості населення та його щільності. 

Місто Прудентопіль з греко-католицькою церквою — центр української громади 
у Бразилії з галицькими культурними ландшафтами (Lehr John C. and Cipko Serge, 
2015. Museu do Milênio).
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До середини ХІХ ст. в умовах австрійської адміністративної сис-
теми сформувалася чітка структура кадастральних громад, які мали 
визначені межі та були низовими адміністративними одиницями. 
Задля визначення їх точних меж, обліку всіх власників конкретних 
ділянок, забудови, розмірів окремих наділів орних земель, лук, лісів, 
тощо в середині ХІХ ст. провадилась детальна зйомка місцевостей 
геометрами та занотовувалась інформація в журнали обліку. Така 
робота методично проводилась, починаючи з 1840 р. приблизно до 
1863 р. Зокрема, по Львову такі обміри були проведені в 1848–1849 рр. 
Згодом подібні обміри робились у  1870–1880  рр., але досить час-
то на основі проведених обмірів в сер. ХІХ ст. Ці кадастрові плани 
міст і сіл із супроводжуючими журналами зберігаються передовсім 
в Центральному Державному історичному архіві України у Львові 
(ЦДІАУЛ), а також в Тернопільському державному обласному архіві. 
Ці кадастрові плани є надзвичайно цінним джерелом дослідження 
історії просторового планування міст і сіл, та, на жаль, не всі збере-
глися до наших днів. 

Австрійською адміністрацією закладалися також громадські пар-
ки, впорядковувалися їхні терени, прокладались алеї, у відмінному 
стані підтримувалися газони, квітники та інше озеленення. В межах 
міст планомірно провадилося замощення доріг бруківкою, річковим 
каменем, а  також шутером. Прокладалися також нові дороги для 
кращого зв’язку між містами.

В середині XIX ст. починає функціонувати газовий завод і газове 
освітлення вулиць, що прийшло на зміну олійним ліхтарям. В біль-
ших містах з’являється громадський транспорт, а саме кінний трам-
вай. Власне у Львові була прокладена перша на території України 
трамвайна лінія, адже перша пробна поїздка кінного трамваю відбу-
лася ще в 1879 р. А до міжнародної виставки, що проходила у Львові 
в Стрийському парку в 1894 р., був прокладений електричний трам-
вай, що став другим після Києва, де його введено в дію в 1892 р. 

Покращення санітарії та гігієни, а також індустріальна револю-
ція призвели до збільшення населення та розвитку урбанізації вна-
слідок внутрішньої міграції людей до міст. 

Через більш лояльну та демократичну політику Австрійської ім-
перії щодо різних національностей українська громада, починаючи 
з кінця ХІХ ст., поступово “відвойовувала” простір міст організаці-
єю і будівництвом Народних домів, “Просвіт”, читалень і господар-
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ських кооперативів та інших організацій. Проте їхня чисельність 
у  містах, порівнюючи з  польською та єврейською громадами, за-
лишалась найменшою аж до трагічних подій Другої світової війни, 
коли переважна більшість євреїв була знищена нацистами, а поля-
ки виселені в рамках польсько-радянського договору.

У сільській місцевості панщина в Австрійській імперії була юри-
дично скасована у 1848 році, але фактично сільське населення ще 
десятиліттями відробляло право на свою землю, працюючи на по-
міщика. Значне збільшення сільського населення та брак землі на-
прикінці XIX cт. — поч. ХХ ст. спричинило першу хвилю еміграції 
галичан різних національностей до країн Нового світу (США, Ка-
нада, Аргентина, Парагвай та інші). У  1920-х роках поширення 
набули “парцеляції”  — квазіланові утворення на колишніх “пан-
ських” землях, які продавались (як правило не  місцевим, а приїж-
джим полякам з центральної та північної Польщі, так званим мазу-
рам, представникам адміністрації та силових структур, так званим 

“осаднікам”). Згодом здійснювалась комасація земель — заміна роз-
киданих земельних ділянок на один суцільний земельний масив 
адекватної площі з врахуванням родючості ґрунтів. У сільській міс-
цевості Галичини, де індустріалізація відбулася пізніше і проходи-
ла повільнішими темпами, до Другої світової війни існували млини 
з використанням сили води та вітряки, а мешканці та мешканки сіл 
займались натуральним сільським господарством з частковим про-
дажем вирощених продуктів у  містах. Відмінність між сільським 
і міським населенням, бідним і заможним, була ще довго помітною, 
особливо по одязі. Зокрема, сільське населення носило одяг власно-
го виробництва, вирощуючи льон та коноплі чи використовуючи 
шерсть з вівчарства в горах для потреб власного виробництва одягу, 
на відміну від фабричного, модерного, поширеного серед більш за-
можного населення міст.

Починаючи з 1870-х років, коли з'явилась оцинкована бляха, ав-
стрійська адміністрація почала змушувати власників будинків замі-
нювати ґонтові покрівлі на бляшані, керуючись протипожежними 
міркуваннями. Але ще до закінчення Першої світової війни в селах 
більшість хат була покрита житньою соломою, очеретом і ґонтом. 
Навіть в 1945–1946 рр. тільки незначна кількість хат була покрита 
оцинкованою бляхою або черепицею, особливо в  сільських місце-
востях. Ілюстрацією цього факту може служити історія життя Пе-
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тра Берези, що був лісничим в с. Середпільці біля м. Радехів, родина 
якого порівняно спокійно пережила події Другої світової війни. Він 
молов борошно на кавомолці, бо німці забороняли молоти на жор-
нах (а везти збіжжя до млинів задля збору натурального податку) 
та гриби та ягоди в лісі, адже лісник мусив за ним щодня наглядати. 
Але цей чоловік був запроторений до львівської тюрми радянською 
владою і невдовзі помер, бо трактувався як багатій, позаяк в тому 
селі єдина хата, що була крита бляхою, була саме його. 

Кам'яниця зниклої ринкової площі у с. Скелівка, колись містечко Фельштин, 
(Львівська обл.).

Площа Ринок у м. Жовка (Львівська обл.).
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Будинок заможного власника, де виготовляли пиво — на колишньому ринку-
торговиці в с. Сможе, колиcь містечко (Львівська обл.). 

Діюча цегельня кін. XІX cт. в с. Воютичі біля м. Самбір (Львівська обл.).
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Ратуша у м. Бучач (Тернопільська обл.) збудована у 1750-х р. в стилі рококо.

Закинутий млин кін. XІX ст. у с. Свірж (Львівська обл.).
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Впливи та зміни традиційної сакральної 
архітектури як домінанти в культурному 
ландшафті

7. Невеликі за розмірами церкви-ротонди в Моравії трактуються як наслідуван-
ня Солунського храму Св. Георгія. На землях Галичини та територій, що свого часу 
входили до її складу, більшість таких церков зараз існують як археологічні об’єкти, 
серед них кілька в Галичі та поблизу нього, дві — у Звенигороді, дві — в Перемиш-
лі, в с. Михайлівці на Закарпатті (нині — східній Словаччині), а вціліли — церква 
Св. Василія у Володимирі-Волинському, як і апсиди в перебудованих пізніше хра-
мах — в с. Чернихівці біля Збаража та в с. Горяни біля Ужгорода.
8. До білокам’яних храмів Галича є подібними церкви того ж періоду у Володими-
ро-Суздальській землі. Дослідники архітектури припускають, що вони були зведені 
галицькими каменярами, а не київськими, бо саме з галицькими храмами їх єднає 
однакова техніка будівництва та наявність романських деталей.

У співавторстві з Аллою Мартинюк-Медвецькою

На будівництво перших християнських храмів в  Галичині мала 
вплив Велика Моравія та апостольська діяльність архієп. Мефодія. 
Хоча відомі лише скупі письмові свідчення з того часу про поширен-
ня християнства на землях Західної України до походу київського 
князя Володимира на хорватів у 993 р., проте самі факти існування 
невеликих за розмірами церков-ротонд в Галичі та в інших місцях 
свідчать про поширення характерних типів моравських храмів7. 

Перші храми, які зводились як з каменю, так і з дерева, інколи 
могли виконувати й  оборонну функцію, що особливо характерно 
для Поділля, через яке проходив Чорний (Кучманський) шлях. Зо-
крема в с. Крилос, що входив до давнього Галича, виявлено фунда-
менти кількох кам’яних церков, а також двох дерев’яних церков з ХІІ 
і ХІІІ ст. Залишки двох дерев’яних церков приблизно з того ж часу 
знайдено також у Звенигороді Львівської області. Найбільше розма-
їття форм і типів храмів було в Галичі — давній столиці Галицько-
го князівства. Характерною рисою храмобудівництва по всій Гали-
чині було використання романської техніки будівництва з тесаних 
блоків вапнякового каменю, що прикрашались різьбою8. Натомість 
у  спорудженні церков Києва та навколишніх князівств, включно 
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з Волинню, поширеною була техніка мурування із застосуванням 
цегли-плінфи. Спільною рисою храмобудівництва на теренах дав-
ньої Русі, включно з Галицько-Волинським князівством, починаю-
чи з ХІІ ст., було наслідування візантійських традицій, передовсім 
в об’ємно-просторовій композиції та планувальній структурі. 

Найбільш поширеним типом в  той час для зведення головних 
церков став хрестовокупольний чотиристовпний храм з  трьо-
ма виступами-апсидами,що набув значного поширення у Візантії. 
Храми цього типу мали прямокутну форму в плані, з чотирма стов-
пами всередині, які підтримували склепіння і  купол, що здіймав-
ся над дахом хрестовидної форми. Саме так збудований найдавні-
ший збережений храм Галичини у с. Шевченкове біля Галича (село 
входило до княжого Галича, після XIV ст. дістало назву від церкви, 
перетвореної в  костел Св.  Станіслава  — Святий Станіслав). У  хра-
мі Св. Пантелеймона досить добре збереглися західний і південний 
перспективні портали, що притаманні романському стилю, а також, 

Храм в с. Шевченкове біля м. Галич (Івано-Франківська обл.) з 1194 р. 
з відновленим завершенням в ході реставраційних робіт 1978–1998 рр. 
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інші елементи, такі як лопатки з капітелями на апсидах. Подібним 
до нього, але значно більшим за розмірами, що майже дорівнюва-
ли параметрам Софіївського собору в Києві, був Успенський собор 
в  Крилосі, який належав до давнього Галича, про що свідчать ар-
хеологічні дослідження. В  столицях удільних князівств зазвичай 
зводилися більші за розмірами та багатші за декором храми, що пе-
реважно будувалися коштом князя. Натомість в інших поселеннях 
найчастіше зводились однонавні невеликі храми з однією апсидою, 
що було пов’язано з  обмеженими фінансовими можливостями ре-
лігійних громад та їх нечисленністю. Навіть у  Львові найдавніші 
церкви — Св. Миколая, Св. Онуфрія і Св. Юра первісно в ХІІІ ст. були 
однонавними з однією апсидою. 

З плином часу та зростанням чисельності релігійних громад в са-
кральних спорудах ускладнювалися форми та планування, де шля-
хом прибудови до однодільних або дводільних церков зводились 
додаткові об’єми у вхідній частині, і таким чином збільшувалась їх 
загальна площа, а самі храми ставали тридільними. Оскільки за ре-
лігійними звичаями на вході стояли переважно жінки, то цей вхід-
ний притвір звуть по-народному бабинцем. Спершу ці три об’єми 
завершувалися простими наметовими пірамідальними, найчастіше 

Дерев’яна тридільна церква з наметовими дахами, збудована у 1791 р., с. Смільник 
(Підкарпатське воєводство, Польща).
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ґонтовими, дахами (на найбагатших могла бути полив’яна кераміка 
або свинцеві пластини), що були найпростішими в конструюванні. 
Орієнтовно в XVI ст. деякі з них вже мали завершення у вигляді ку-
полів чи бань, спершу над навою, а згодом такі бані могли увінчу-
вати теж вівтар і бабинець. Багато з найдавніших церков, особливо 
дерев’яних, мають збережені додаткові входи з південної сторони, 
що свідчить про давні звичаї будівництва. Тридільні муровані чи 
дерев’яні з трьома верхами церкви стали найбільш поширеним ти-
пом церков Галичини до XVI ст., а також на інших теренах Украї-
ни. Такий тип тридільної, триверхої церкви вважається самобутнім 
і традиційним для Галичини та України.

Найстарішою дерев’яною церквою в  Галичині є  храм Зішестя 
Святого Духа в  м.  Рогатин (об'єкт Світової спадщини Юнеско), на 
стіні якої збережена дата 1598 р. Але проведений німецькою лабора-
торією, за ініціативи дослідника Андрія Кутного, дендрохроноло-
гічний аналіз показав, що її деревина зрубана в 1494–1498 рр., отже, 
що її поставлено приблизно в 1500 р. Церква була одразу тризруб-
ною та одноверхою, з домінуванням центрального зрубу, що увінчу-
вався двоярусним наметовим дахом. Після прибудови до бабинця із 

Мурована церква з ґонтовими наметовими дахами — приклад найдавніших 
форм сакральних споруд в с. Чесники біля м. Рогатин (Івано-Франківська обл.), 
збудована XIV–XV, XIX ст. Пам'ятка архітектури національного значення.
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західного боку дзвіниці, вона стала двоверхою. Ця церква має також 
збережений південний вхід. 

Дерев’яні церкви найбільше відображають регіональні особли-
вості в культурному ландшафті, оскільки зводилися місцевими май-
страми, що поступово набували більшої майстерності і на них біль-
ше позначався вплив природних умов, бо використовувалися місцеві 
породи деревини9. В  сакральній дерев’яній архітектурі прийнято 
виділяти за групою характерних ознак галицький (опільський), по-
дільський, бойківський, гуцульський та волинський типи церков 
(про які детальніше говориться в розділі “Різноманітність взаємодії 
людей з  природою в  культурних ландшафтах Галичини”), а  за ме-
жами історичного регіону Галичини — лемківський, буковинський, 
мармароський (по-іншому — церкви Верхнього Потисся10), придні-
провський. Цей поділ є дещо умовним, оскільки подекуди в межах 
певних етнографічних регіонів зводилися церкви іншого типу, бо 
запрошувалося майстрів “ззовні”, а також церкву могли розібрати 
та перевезти на інше місце.

Можна простежити загальну тенденцію збільшення розмірів 
дерев’яних церков з  часом та ускладнення їх форм  — порівняно 
прості чотирисхилі пірамідальні дахи переходили на верхніх яру-
сах у  восьмигранні або  ж увінчувались банями, також зростала 
кількість бань, що встановлювалися не тільки над навою, а  й над 
вівтарем та бабинцем, пірамідальні дахи отримували ступінчасту 
форму з  двома, трьома або й  чотирма заломами-ярусами, додава-
лись об’єми ризниць та захристій, а також притворів чи галерей на 
вході. Дерев’яні сакральні споруди є найкращим вираженням досяг-
нень місцевих будівельних традицій та умінь, проте й вони, подібно 
до мурованих, змінювалися в залежності від архітектурних стилів, 
які були панівними у певний період. Так, під впливом ренесансу та 
бароко наметові дахи в XVII–XVIII ст. часто отримували грушевидні 

9. У Галичині також будувалися і дерев’яні польські костели та синагоги, але наба-
гато рідше — більшість з них були мурованими. Збереглось одинадцять дерев’яних 
костелів у Галичині, переважно з поч. ХХ ст., і жодної дерев’яної синагоги.
10. В стилі мармароської готики на Закарпатті зведені два найстаріші збережені 
дерев’яні храми України, а саме — в с. Середнє Водяне (давня Апша) з 1428 р. та 
в с. Колодне з 1470  р., в яких з того часу походять нижні вінці зрубів. Верхні ж час-
тини цих храмів перебудовані пізніше, внаслідок чого вони отримали подібні си-
луети, з високими вежами на вході, що здіймаються над двосхилими дахами.
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чи шоломовидні бані, натомість класицизм вносив певне спрощен-
ня форм, особливо дахів, але стали з'являтись аркові вікна, інколи 
спарені. Під впливом історизму та романтизму додавалися нові де-
талі, такі як галереї, або ж декоративна різьба на стовпцях, дверях 
та порталах, кронштейнах. Модерн та функціоналізм внесли нові 
форми, такі як круглі віконця, та певну простоту чи аскетизм форм. 

Домінантами в культурному ландшафті є також дзвіниці, що ста-
ють частиною звукового ландшафту в доповнення до візуального. 
Вони створювалися передовсім для скликання вірних на богослу-
жіння, а також сповіщень, особливо про померлих чи про можливий 
напад озброєних загонів. Інколи дзвони були на другому чи третьо-
му ярусі церков над бабинцем, як це донині є в деяких бойківських 
церквах Турківщини. Дзвіниці часом є невисокі, але зазвичай, з ме-
тою оборони та спостереження за наближенням ворогів і кращого 
поширення звуку, особливо в  гірській місцевості, вони зводилися 
високими та багатоярусними. На верхньому ярусі переважно були 
відкриті галереї або круглі отвори-голосники, що робилися задля 
кращого поширення звуку. Як і  церкви, вони також зазнавали зо-
внішніх архітектурних впливів і могли увінчуватися банями. 

Панорама м. Cтарий Самбір (тепер Львівська обл.) з виразним домінуванням 
в ландшафті костелу, що стоїть біля площі Ринок, тоді як церква міститься 
на периферії (поза світлиною).
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Наприкінці ХІХ і в першій половині ХХ ст. з’являються авторські 
дерев’яні та муровані церкви за проєктами архітекторів, а саме Івана 
Левинського, Василя і Євгена Нагірних (батька і сина), Льва Левинсько-
го. Шукаючи нові національні форми церков на основі традиційних 
в рамках панівного стилю історизму, вони доповнювали їх візантій-
ськими і  романськими елементами. Такі “новоукраїнські” церкви 
з початку ХХ ст. часто мають хрестовидну (хрещату) форму у плану-
ванні на кшталт гуцульських.

Фактично кожна четверта церква, що зводилася на теренах Гали-
чини впродовж 1882–1918 рр., була розроблена Василем Нагірним, 
а в цілому він спорудив більше як 200 мурованих і кілька дерев’яних 
церков. За основу для створення нового типу церкви він взяв тради-
ційний хрещатий варіант планування, увінчуючи їх однією, трьо-
ма або п’ятьма банями. Для декорування він поєднав візантійський 
стиль з класицизмом, а також використав мотиви народного мисте-
цтва. Враховуючи скромні фінансові можливості українських гро-
мад, Василь Нагірний пропонував прості й  компактні форми, що 
не потребували великих коштів та затрат матеріалів, але які стали 
впізнаваними домінантами посеред багатьох населених пунктів. 
Хоча всі вони мають певну різницю у деталях, проте розроблені ним 

Церква в с. Головське біля м. Турка (Львівська обл.) як приклад безверхої 
(безбанної) церкви.
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церкви, незважаючи на кількість бань, різний декор, пропорції та 
форми, є подібними — чи то церква у Бібрці, в Долині чи в Тухлі. 

Розміри та архітектурний стиль сакральних споруд часто були 
зумовлені не тільки намаганням підкреслити важливість релігії 
в житті громади, але й служили маніфестацією заможності та впли-
вовості, часто в  конкуренції з  іншою релігійною групою, що осо-
бливо проявлялось у містах, які були багатокультурними. Особли-
вістю Галичини є те, що в містах та містечках більшість переважно 
становили поляки та євреї, а українці та вірмени були в меншості. 
Владні відносини, а саме — домінування римо-католиків через маґ-
дебурзьке адміністрування, позначилось у просторовому розміщен-
ні сакральних споруд щодо ринкових площ, а також у висоті храмів 
та дзвіниць. Римо-католицькі костели за часів коронної Польщі за-
ймали панівні центральні позиції поблизу Ринків. Це вплинуло й на 
просторове планування міст і  містечок з  чіткою регламентацією 
розселення різних груп, де русини, вірмени та євреї селилися на пе-
риферійних місцях поза центром, що особливо стосувалось євреїв.

Внаслідок багатокультурності міста і містечка Галичини мають по 
кілька домінант поблизу ринкових площ, на відміну від міст Поль-
щі, Чехії, Словаччини, Німеччини11. Лише в кількох містах і містеч-
ках українські общини, внаслідок численності та постійного вибо-
рювання своїх прав, мали збудовані церкви поблизу Ринків. Так було 
в  Рогатині, де на одній стороні ринкової площі міститься мурова-
на церква Різдва Богородиці XIV ст., що має готичні елементи, а на 
протилежній — римо-католицький костел. Поблизу давнього Ринку 
містився Василіанський монастир з церквою Св. Юра в Кристино-
полі (нині Червоноград), що збудований на цьому місці за ініціати-
ви Франциска Салезія Потоцького, яку він прийняв та узгодив місце 
храму разом з будівничим у 1763 р. (остаточно збудовано в 1792 р.). 

Сакральні споруди як домінуючі елементи культурного ландшафту 
зі значним символізмом зазнавали адміністративного регулюван-
ня, особливо з кінця XVIII ст. Окрім примусу покриття вогнетрив-

11. У містах Польщі, Чехії та Словаччини переважно мешкали німці, а євреям від-
водились окремі дільниці, далеко поза центром. Така багатокультурність, як в Га-
личині, була характерною хіба для Балкан та Іспанії, де мусульмани зводили мечеті 
з мінаретами.
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кими матеріалами (починаючи з 1870 р.), були й ідеологічні мірку-
вання. Зокрема, це знайшло відображення в уніфікації чи типізації 
сакральних споруд в  Австро-Угорській імперії шляхом будівни-
цтва церков на кшталт простих за формою однонавних костелів, 
що отримали назву терезіанських. В церквах на Буковині, що була 
під Османською імперією, зводилися і дерев’яні церкви так званого 
хатнього типу, в яких бані влаштовувалися лише всередині під дво-
схилими дахами. Натомість на території Російської імперії церков-
ним Синодом з кінця XVIII ст. нав’язувалися форми п'ятикупольних 
храмів з верхами на плані андріївського хреста в стилі російського 
класицизму, а в другій половині ХІХ ст. — давнішої московської це-
гляної архітектури із завершенням кокошниками та цибулястими 
баньками. Для російської традиції є характерне також пофарбуван-
ня синім кольором як бань, так і стін, а також позолота бань. Саме 
такі храми будувалися не тільки в Києві чи Севастополі, а й на По-
діллі та Волині для створення символічного ефекту єдиного куль-
турного “московського” простору. Натомість традиційно українські 

Церква в м. Дрогобич (Львівська обл.) як приклад впливу ренесансу та бароко 
на зміну форми завершень, що додані в 1678 р. (об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО).



церкви є  тридільними (трибанними, однобанними, двобанними) 
або п’ятидільними з  хрестовидним (хрещатим) плануванням на 
основі грецького хреста, тобто з раменами однакової довжини.

Архітектура церков є  символічним ідентифікатором релігій-
ної та культурної приналежності, особливо завдяки домінуванню 
в ландшафті. Після розпаду Радянського Союзу, зі зникненням за-
борон на сакральне будівництво, нові церкви, часто навіть греко-
католицькі, у  пошуках “традиції” та демонстрування заможності 
будуються із застосуванням архітектурних форм, що символічно 
маркують культурний ландшафт як частину “московського”  — за-
мість єднання з візантійськими витоками, традиційної української, 
з місцевими архітектурними особливостями. Позолота, сині кольо-
ри та п'ятибанні верхи на плані андріївського хреста нових церков 
або реконструйованих старих, включно з дерев’яними та колишні-
ми католицькими костелами, є домінуючою частиною теперішнього 
культурного ландшафту, який став частково чужим та ландшафтом 
не завжди відповідальних рішень. 

Дерев’яна авторська тридільна, одноверха церква у с. Станіславчик біля м. Броди 
(Львівська обл.).
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Традиційні культурні ландшафти, що найбільше гармоніюють 
з природним середовищем та служать основою етики взаємодії лю-
дини з природою, часто приховані під новішими нашаруваннями. 
Це відбувається у місцевостях, що зазнали значних змін через зрос-
тання забудови без врахування природного середовища і культур-
них ландшафтів, внаслідок урбанізації та індустріалізації. Вплив 
природи і роль сільського господарства в них є незначними, тому 
традиційні просторове планування, систему забудови, архітектурні 
стилі важко побачити серед домінуючих нових елементів. Тут є по-
треба звернутися до історичних і кадастрових карт, старих фотогра-
фій, а також розмов з  мешканцями та мешканками, старожилами.

В інших місцевостях, де вплив природи досі сильний, а зростан-
ня забудови було незначним у ХХ ст., наприклад, у гірських і боло-
тистих місцевостях, традиційні культурні ландшафти досить легко 
простежуються в просторовому плануванні, архітектурі та сільсько-
му господарстві. Проте через нерегульований туризм та хаотичне бу-
дівництво без врахування місцевих природних та культурних осо-
бливостей відбувається їх інтенсивна зміна та поступове зникнення. 
Причиною цього є  і  незнання місцевих традиційних культурних 
ландшафтів та їх цінностей мешканцями та мешканками, а також 
фахівцями та фахівчинями у сфері архітектури та просторового пла-
нування міст і сіл навіть при наявності чітко виражених культурних 
ландшафтів. Визначальними факторами в збереженні культурних 
ландшафтів є стан експертизи у сфері архітектури й просторового 
планування, міського дизайну (“благоустрою”), охорони природи та 
історичних пам’яток, а також різні владні відносини між сторонами, 
що приймають рішення.

▲ Фрагмент вулиці зі сміттєвими баками.
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Садибні будинки 1960-х (вгорі). 

Традиційний будинок середини минулого століття, “затиснутий” поміж новими 
будинками їх розмірами, формами та кольорами (внизу).
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Спадок Радянського Союзу. Традиційні культурні ландшафти у ХХ ст. 
найбільше змінились із включенням Галичини до складу УРСР. 
Проте цьому передували найбільші трагедії ХХ ст. — знищення та 
переселення людей за етнічною та соціальною ознаками під час по-
дій Другої світової війни та після неї, що залишили матеріальний 
і символічний слід у ландшафтах і в подальших їх змінах. Зокрема, 
йде мова про поляків, українців, євреїв, німців та інші культурні 
групи, що були основними творцями культурних ландшафтів, і без 
них вони були залишені на нові регулювання та потреби радянської 
адміністрації. Найбільш символічно це проявилося у зміні функці-
онального призначення споруд, наприклад, використання храмів, 
особливо костелів та синагог, для господарських потреб, таких як 
склади міндобрив, зерна, побутової техніки, меблів або як спорт-
зали, кінозали, танцювальні зали, а колишніх палаців і садиб — як 
соціальні заклади, інтернати, санаторії чи лікарні, туберкульозні 
диспансери. Проте головна зміна стосувалася власності, зокрема, 

Експериментально-показове радянське село Вузлове біля м. Радехів 
(Львівська обл.), спроєктоване львівськими архітекторами у 1970-х з імітацією 
ратуші.
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була ліквідована приватна власність. Ланова система землекористу-
вання була замінена великомасштабним сільським господарством 
з негативними для довкілля великоконтурним рільництвом, вико-
ристанням міндобрив, гербіцидів, отруйних хімікатів та значною 
меліорацією — осушенням заболочених територій або зрошенням, 
що було також глобальним трендом. Відбулась також інтенсифіка-
ція використання місцевих природних ресурсів. 

Просторове планування сіл було підпорядковане колективній 
формі ведення сільського господарства з відсутністю підтримки так 
званих неперспективних сіл. Будівництво велось без участі архі-
текторів, яких було зовсім небагато в райцентрах, і вони займались 
звично так званою прив’язкою типових проєктів, наприклад, шкіл, 
будинків адмінустанов, магазинів, поліклінік.1 

1. В більшості міст-райцентрів ще й донині на посадах головного архітектора ра-
йону є, в кращому випадку, будівельники або геодезисти. Звично вони розпланову-
ють наділи для нового садибного будівництва, виконують функціональне зонуван-
ня цих ділянок та дають дозвіл на спорудження будинків.

Практичний посібник садибного будівництва 1950-х років, тираж 15 тис. 
примірників на весь Радянський Союз.
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У 1950-х рр. видавались добре опрацьовані практичні рекомен-
дації щодо індивідуального садибного будівництва з врахуванням 
регіональних природних умов, особливо кліматичних, але наклад 
таких видань був малим і недоступним навіть для більшості архі-
текторів та архітекторок, студентів і студенток, що здобували від-
повідний фах. Таким чином мешканці та мешканки сіл не мали до-
ступу до спеціалізованої літератури з галузі архітектури.

Архітектурні форми не були ніколи предметом регулювання, ні 
за Австрії, ні за Польщі, ні в СРСР, а лише — функціональне зону-
вання ділянок, зокрема, відстані від сусідської забудови і  такі ін-
женерні питання, як глибина фундаменту чи товщина стін. Теоре-
тично власники могли звести навіть двоповерхову садибу, однак на 
практиці не завжди вистачало фінансів чи будматеріалів, зокрема 
для влаштування надійного перекриття між першим і другим по-
верхами. Проте в  радянський час робився наголос на типізації за-
будови, і мало хто мав відвагу протистояти системі й зводити жит-
ловий будинок з якимись нетиповими формами. Внаслідок цього, 
з 1960-х до кінця 1980-х років, поширилися однотипні садибні чо-
тирикімнатні будинки з  мансардами над центральною частиною, 
без балконів, веранд чи галерей у тих місцевостях, де існувала своя 
місцева традиція будівництва. Проте фасади садиб сільської місце-
вості все ж декорувалися різними способами.

Після розпаду соціалістичної системи на зміни традиційних 
культурних ландшафтів, на їх просторове планування, архітектуру 
та ведення сільського господарства вплинули кілька важливих умов 
та явищ, більшість з яких актуальні й сьогодні — економічна криза 
1990-х, зміна земельної політики — роздача й приватизація землі та 
запровадження ринку землі для житлового будівництва та ведення 
особистого селянського господарства (до 2 га) у 2000-х роках2. 

Просторове планування, землекористування та благоустрій після 1991 р. 
Роздача та приватизація землі для житлового будівництва (до 25 ар, 

“соток”) сприяли інтенсивному будівництву садибних будинків 

2. Роздача ділянок для житлового будівництва та ведення сільського господарства 
почалась ще в кінці 1980-х, особливо для мешканців і мешканок міст через продо-
вольчу та житлову кризу. Інколи дачні ділянки надавали в екологічно цінних міс-
цях — збережених зелених зонах, долинах малих рік, біля міст.
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і споруд сервісу заможнішим класом, а також заробітчанами й заро-
бітчанками. Окрім цього, з’явилась можливість зміни функціональ-
ного призначення використання землі з сільськогосподарського (до 
2  га) на потреби будівництва. Через запровадження ринку землі 
в 2000-х роках та її комодифікацію (трактування як товару і джере-
ла швидкої грошової наживи) відбулась її хаотична роздача та при-
ватизація. У 1990-х і на початку 2000-х років ця роздача часто пе-
редувала створенню просторового планування населеного пункту. 
Держгеокадастр та сільська рада були основними учасниками цьо-
го процесу. Внаслідок цього населені пункти, особливо біля великих 
міст, у  багатьох випадках стають некомфортними для життя з  пе-
реважанням монофункціональних кварталів та потребою викорис-
тання приватного транспорту і перетворюються в “спальні” райони 
з негативними наслідками для природного середовища, а також для 
здоров’я. Водночас генеральні плани і нормативні документи не ви-
конують своїх функцій через існування багатьох способів їх обходу, 
найпоширеніший з них — внесення змін до ДПТ (детальних планів 
території). Через комодифікацію землі також зменшується кількість 
комунальної землі для майбутніх потреб розвитку громад. “Товар-
ний” підхід до розуміння землі в просторовому плануванні та спе-
кулятивна її роздача призвели до “високоприбуткового” зонування 
в нових генеральних планах з пріоритетом для житлової і комерцій-
ної забудови, зменшення зелених територій, громадських просторів 

Співіснування двох способів життя в приміських селах — напівнатуральне 
господарство та агресивна, щодо культурного ландшафту, садибна забудова 
нового заможного класу, 2016 р.
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чи доступу до водойм. Внаслідок чого ділянки для будівництва мо-
жуть бути там, де є цінні родючі землі, або в місцях, де потрібно ви-
рубувати дерева. Розподілялись ділянки також в заплавах і на водо-
ділах, тобто там, де ніколи не здійснювалось будівництво, що завдає 
шкоди довкіллю та культурному ландшафту, збільшує енерговитра-
ти на обігрів, а заплави є небезпечними через затоплення.

Відсутність наповнення місцевого бюджету3 або ж його неефек-
тивне чи несанкціоноване використання, порівняно низький рівень 

3. Через значну централізацію та ієрархію влади, слабкість місцевих повноважень 
і самоврядування зберігалась в Україні ще з радянських часів і тривала до 2014 р. 
Наповнення місцевого бюджету було незначним, а використання коштів непрозо-
рим і неефективним. Причиною цього був адміністративно-територіальний поділ 
та чотирирівнева ієрархія: столиця-область-район-село. Надходження коштів до 
сільрад відбувалось лише після того, як Київ виділив їх області, область — району, 
і тоді те, що залишилось, район — сільраді. Після децентралізації влади 2014 р. від-
булась і фіскальна децентралізація — новоутворені ОТГ мають прямий доступ до 
державного казначейства, який досі мали тільки міста обласного значення.

Відродження “феодального” менталітету в ХХІ ст.?
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підготовки більшості спеціалістів-містобудівельників для форму-
вання нових підходів у плануванні міст і сіл та регіонального про-
сторового планування, дизайнерів міського середовища — залиши-
ли свій помітний слід, особливо у 2000-х роках. Це завдало шкоду 
не тільки історичній спадщині та природному середовищу, а й про-
стору для життя загалом. Водночас брак коштів обернувся і  пози-
тивним боком, оскільки не дозволив появитись новим об’єктам сум-
нівної якості, включно з громадськими просторами чи реставрацією 
історичних пам’яток. Подібною є ситуація і з будівництвом садиб-
них будинків, де відсутність коштів в значної кількості людей вбере-
гла від руйнування традиційні та історичні культурні ландшафти, 
чого, на жаль, не скажеш про сакральні споруди та об’єкти сервісу.

Архітектура. У садибній архітектурі вже з кінця 1980-х рр. відбулися 
значні зміни, особливо у 1990-х, чому сприяли роздача та привати-
зація землі, ослаблення архітектурних регулювань або/та контролю 
за ними після розпаду Союзу, поява нового заможного класу людей, 

Замок-палац у смт. Поморяни (Львівська обл.), XVI ст.
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високий рівень заробітчанства і зростання доступу до нових матері-
алів та інформації. Серед замовників та замовниць траплялись осо-
би, що від архітекторів та архітекторок вимагали проєктів, аби їхнє 
житло нагадувало формами палац Потоцького у Львові. З’явилось 
також багато нових матеріалів, що є  більш практичними, легши-
ми у встановленні, потребують менше догляду та є дешевшими, на 
відміну від, наприклад, якісного дерева. Це насамперед стосується 
металопластикових вікон. Тому вони стають широко поширеними, 
тобто народними. Це об’єктивне явище й процес, підтверджені іс-
торією змін використання будівельних матеріалів, а  саме їх ефек-
тивність, практичність і  раціональність є  основними чинниками 
у  виборі матеріалу і  технік. Внаслідок цього ми бачимо паркани 
з гофрованих металевих листів, пластикові вікна та утеплення бу-
динків пінопластом, оскільки вони найбільш ефективні у співвідно-
шенні “ціна-якість-захист”, “час на встановлення-догляд”.

Також присутнє демонстративне підкреслення свого статусу че-
рез архітектуру, а саме її розміри, стилі, огорожі, брами, різні оздоби 

Нові “сакральні” місця на вершинах гір із скульптурами сумнівної естетики, 
що змінюють ландшафт — г. Пікуй, (межа Львівської та Закарпатської обл.).
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та приватні каплички. Часто традиційність культурного ландшаф-
ту проявляє себе у будинках значних розмірів, з натяком на “феода-
лізм”, з вежами, флюгерами, округлими вікнами та входами. Унаслі-
док цього появились культурні ландшафти показового споживання 
та “десь в іншому місці”, що копіюють/клонують архітектуру інших 
країн та часів, часто й вигаданих, руйнуючи відчуття і сенс місця та 
місцеву ідентичність. У 1990-х і 2000-х рр. на будівництво будинків 
значних розмірів вплинула дешевизна газу, що використовувався 
для опалення. Водночас в архітектурі та домогосподарствах значної 
кількості людей зі скромними статками відчутні стратегії виживан-
ня та економії, бо застосовані дешевші будівельні матеріали. 

Причиною незбереження старих будинків і будівництва нових 
є те, що більшість будинків з ХІХ ст. — першої пол. ХХ ст., збудовані 
з неякісного і недовговічного матеріалу та є непридатними або дуже 
дорогими для відновлення, не говорячи вже про їх перепланування 
для теперішніх потреб і дозвілля. Як наслідок, старий будинок часто 
залишається для технічних потреб, а біля нього споруджується но-

Будівництво нового садибного будинку на Опіллі та перетворення старого 
будинку на технічну споруду, с. Підтемне біля м. Пустомити (Львівська обл.).
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вий, переважно більший за параметрами та в зовсім іншому стилі. 
Подібною є ситуація з дерев’яною сакральною архітектурою.

Важливими для появи нових архітектурних стилів є також заро-
бітчани й заробітчанки, що привозять з собою не тільки гроші, але 
й нові смаки та вподобання. Для них приватний будинок, його ар-
хітектурний стиль та розмір є важливою цінністю і самовиражен-
ням достатку, безпеки й успіху завдяки важкій праці за кордоном. 
При цьому трудова міграція присутня у найбільш віддалених і еко-
номічно “депресивних” місцевостях, що переважно мають цінні та 
ще збережені культурні ландшафти, які, проте, змінюються на очах.

Після 1991  р. найбільш активно зводились церкви, а  також ка-
плички, особливо в тих селах, де їх перед тим не було. Існували ви-
падки, коли ділянка під будівництво храму не була надана чи пра-
вильно оформлена, а  церкви споруджувались без архітектурного 
проєкту, самими мешканцями та мешканками під керівництвом 
якогось будівельника. Навіть у Львові траплялись такі випадки. Та-
кож активно почали зводитись кафе, бари та інші відпочинкові за-
клади, такі як готелі, ресторани часто чудернацьких форм.

Сільське господарство. З кінця 1980-х і особливо в 1990-х роках під час 
економічної кризи відбулося повернення до традиційного та нату-
рального чи напівнатурального господарства, що існувало до Радян-
ського Союзу. Цьому сприяла роздача колишніх земель державної 
чи комунальної власності для потреб ведення особистого селянсько-
го господарства (до 2 га), також і серед мешканців та мешканок міст. 
Тоді  ж відбулося повернення до природи в  місцевостях із закину-
тим сільським господарством, а саме заростання колишніх угідь —
кущами, а згодом й лісом. Проте, починаючи з 2000-х років, внаслі-
док відсутності стратегії розвитку малого та середнього фермерства 
та завдяки оренді паїв і державних земель (держгеокадастру), агро-
холдинги заповнили сільськогосподарську сферу великоконтурним 
вирощуванням технічних і зернових культур. Такий спосіб ведення 
сільського господарства наносить значну шкоду ґрунту та природ-
ному середовищу. Окрім цього, технічні та зернові культури мають 
мізерну додану вартість і такі підприємства хоч і дещо допомагають 
місцевим громадам, але часто керовані здалеку та не потребують за-
діяння великої кількості людей. Крім того, вони не створюють куль-
тури сільського господарства, як це є у малих і середніх фермерствах 
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інших напрямів, як наприклад — ягідництво, садівництво, овочів-
ництво, баштанництво, виноградарство, бджолярство, вирощуван-
ня і  збір лікарських рослин, молочне тваринництво з  виготовлен-
ням сирних та інших молочних продуктів. Відсутність кооперативів 
ставить індивідуальні домогосподарства, що хочуть збільшити ви-
робництво поза рамками натурального господарства, в програшну 
ситуацію. Як наслідок, сьогодні в сільському господарстві наявні два 
екстрими, а саме — величезні сільськогосподарські корпорації, аг-
рохолдинги з потужною технікою, а також натуральне сільське гос-
подарство на рівні домогосподарств XIX — поч. ХХ ст.

Збережені в  Україні, а  також в  інших країнах Східної Європи, 
Балкан та Кавказу традиційні способи ведення сільського господар-
ства на рівні сімейних домогосподарств є унікальним явищем для 
європейських країн. Їх збереження в Західній Європі підтримується 
державними фінансовими та освітніми програмами та стосується 
окремих сільськогосподарських напрямів, наприклад, виноградар-
ства, вирощування оливкових дерев, ефірних трав чи виготовлен-
ня сирів. Також в цих країнах стає актуальним міське городництво 
з  навчанням по вирощуванню власних продуктів, що давно існує 
в Україні чи в “країнах третього світу”. 

Проте Україна є  також прикладом швидкої зміни і  навіть мож-
ливого зникнення традиційного сільського господарства та приро-
докористування. Тоді як у розвинених країнах набуває популярнос-
ті рух міського городництва та тривають дискусії щодо передання 
знання по веденню екологічного, маломасштабного сільського гос-
подарства ширшому загалові, в Україні такі практики вже існують 
і, як показує тенденція, — можуть зникнути. Традиційні знання 
і практики природокористування є під загрозою з багатьох причин. 
Серед них — неусвідомлення їх цінності, розрив між поколіннями, 
саме в передачі народного знання по будівництву, веденні сільсько-
го господарства, та заняття ремеслами внаслідок переїзду молоді до 
міст, що є глобальною тенденцією.
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Надмірний і нерегульований туризм  
та його вплив на культурний ландшафт 
екокультурного краю Бойківщини4

4. У  цьому розділі використані висновки дослідження, які проводили Л.  Пар-
хуць, З. Шеремета, М. Фітак з Національного лісотехнічного університету України 
у Львові, опубліковані в статті “Традиційна дерев’яна житлова архітектура в куль-
турних ландшафтах Національного природного парку “Синевир”.

Село Синевирська Поляна Міжгірського р-ну Закарпатської обл. за-
знає значних змін внаслідок інтенсивного розвитку туризму. Воно 
розташоване в історичному регіоні Закарпаття, проте належить до 
екокультурного краю Бойківщини, більша частина якого є в Галичи-
ні. В цьому селі є озеро Синевир, що передусім функціонує як турис-
тичний об’єкт. Місцеві мешканці та мешканки здають для прожи-
вання туристам та туристкам і відпочиваючим кімнати чи садиби. 
У зв’язку з цим зростає нове житлове будівництво, що змінює існу-
ючу традиційну ланцюгову систему забудови та культурний ланд-
шафт цього краю. Якщо в минулому, коли збільшувалось населення, 
нове будівництво відбувалося з дотриманням місцевої ланцюгової 
забудови, то зараз це порушилось. Через брак придатних для будів-
ництва ділянок, в умовах складного рельєфу та через бажання роз-
містити більшу кількість туристів, особливо в піковий сезон, місцеві 
мешканці та мешканки будують на своїх ділянках біля старих бу-
динків нові, що мають більші розміри та поверховість. 

Проте найбільших змін зазнає не розташування нових будинків 
та їх розмір, а власне архітектурна стилістика із застосуванням но-
вих форм, гами кольорів, пропорцій, фактури і  текстури та вико-
ристаних нових будівельних матеріалів. Простежується тенденція 
до зведення мансард з  ламаними дахами, цокольними приміщен-
нями та складним плануванням з  використанням різноманітних 
яскравих кольорів, пластикової вагонки для оздоблення фасадів та 
профільних металевих листів для покрівлі дахів, а  також огорож, 
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Нове хаотичне будівництво та руйнування культурного ландшафту в м. Турка, 
(Львівська обл.), 2013  р. 

Три епохи: автентична бойківська дерев'яна хата з високим дахом, покрита 
дранкою без комина; хата середини ХХ ст., крита шифером; триповерховий 
будинок ХХІ ст., с. Синевирська Поляна біля м. Міжгір’я (Закарпатська обл.).
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Агресивні нові елементи житлової архітектури та неповага  
до культурного ландшафту.
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що в наслідку стають суцільними. Ці нові матеріали застосовують 
для будівництва нових і для відновлення старих будинків, при тому 
видозмінюючи і їхню стилістику. Також з’являються гаражі вздовж 
вулиць, які собою закривають фасади житлових будівель або стоять 
безпосередньо на їх краю, інколи перекриваючи узбіччя, незважаю-
чи на нормативні відступи від червоних ліній. 

Проте характерна двопільна толокоцаринна система землеко-
ристування, що формувалась впродовж XV–ХVII ст., практично не 
змінилися. Незважаючи на фінансові надходження з туризму, меш-
канці та мешканки займаються скотарством молочного спрямуван-
ня. А пасовища та сінокоси, розташовуються, як і колись, переваж-
но на схилах. Регулярно спланована парцеляція земель, яка була 
закладена в  часи заселення, продовжує бути найбільш практич-
ною і в сьогоднішніх природних та соціально-економічних умовах, 
хоча теперішні парцелі є значно дрібніші. Їх зменшення відбувало-
ся завжди через зростання кількості населення та створення нових 
домогосподарств.

Через зміни архітектурних стилів, розмірів будинків та їх розта-
шування естетика традиційного культурного ландшафту є порушена. 
У  панорамі Синевирської Поляни можемо побачити кардинальні 
зміни архітектурного ритму та стилістичної єдності. Окрім цього, 
через колір, розміри, форми та матеріал нові будівлі стали домінан-
тами в панорамі і силуеті місцевого краєвиду, “затискаючи” стару 
традиційну архітектуру та не поважаючи природні форми ланд-
шафту та саму лінію горизонту. Окрім зникнення місцевої естетики, 
також погіршилось енергозберігання нових будинків через розта-
шування у невідповідних місцях і значні розміри, що компенсува-
лося новими матеріалами утеплення та пластиковими вікнами.

У цьому регіоні туризм є надмірним внаслідок наявності при-
тягального туристичного об’єкту — Синевирського озера, тож 
місцеві мешканці та мешканки не піклуються про збережен-
ня свого культурного ландшафту. В інших місцевостях подібна 
зміна традиційного ландшафту, заради якого часто й  приїж-
джають туристи, може негативно вплинути на розвиток навіть 
маломасштабного туризму.
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Більше ніж колір та форма: зміна 
сакральної архітектури та її символіки 
в культурному ландшафті після 1991 р.

У співавторстві з Аллою Мартинюк-Медвецькою

З 1990-х років культурний ландшафт і сакральна архітектура Гали-
чини зазнають змін, які за своєю символічною значимістю є майже 
такими ж, як встановлення радянської влади в 1944 році. Зникнення 
комуністичних заборон щодо будівництва церков дали свободу по-
яві нових та реконструкції старих. Часто ця нова архітектура, навіть 
греко-католицьких храмів, є символічною маніфестацією релігійної 
і культурної приналежності до “московського” світу, що інколи ста-
ється через незнання традиційних форм і колористики українських 
церков. Через їх домінуючу позицію в  ландшафті внаслідок висо-
ти, кольору, позолоти та форм вони сильно впливають на загальне 
сприйняття культурного ландшафту.

Зокрема, нові церкви досить часто, починаючи з  1990-х і  доте-
пер, отримують цибулясті бані, які округлими формами виступають 
поза підбанники чи барабани, що є характерно для російського хра-
мобудівництва. А якщо ці бані ще й пофарбовано синім кольором, 
мають золоті зірки або й  повністю позолочені, то вони маркують 
культурний ландшафт Галичини як російський, а самі храми — як 
православні церкви Московського патріархату. Натомість україн-
ські церкви мали шоломоподібні бані чи куполи (походять від ві-
зантійської сакральної архітектури) або грушеподібні (які пошири-
лись в епоху ренесансу і бароко). До того ж, зовнішня форма бань 
в українських церквах відповідала внутрішній, тобто, — бані були 
відносно великими, бо це були куполи, що трактувались як частина 
неба, зазвичай через світлові ліхтарі, що встановлювались на їх вер-
шечку — освітлювались як самі куполи, так і весь інтер’єр. Натомість 
для російської сакральної архітектури притаманним було декору-
вання невеликими куполами чи маківками, тобто зовнішня форма 
не відповідала внутрішній. Переважно українські церкви в давни-
ну покривались ґонтом, але більші муровані собори могли мати по-
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крівлю з керамічної полив’яної плитки чи свинцевих пластин. З часу 
поширення покрівельного заліза (оцинкованої бляхи) після 1870 р. 
бані, як правило, фарбувались зеленим кольором.

Починаючи з  1991  р. також поширилась практика будівництва 
п’ятибанних храмів, до того ж з верхами часто на плані андріївсько-
го хреста, що притаманне російській архітектурі за синодальними 
принципами, впровадженими з кінця XVIII ст.5 В такому ж дусі ін-
коли зводяться й нові греко-католицькі церкви, часто з позолочени-
ми верхами. Натомість для українських церков більш характерною 
є тридільна форма або хрестовидне (хрещате) планування. Інколи 
такі блакитні чи сині бані з позолотою з’являються на давніх косте-
лах, що передані православним громадам. Часом в процесі “збага-

5. Щоправда, з таким розміщенням п'яти бань зводились і церкви на поч. ХХ ст. 
за проєктами Василя Нагірного, але самі дахи виглядали по-іншому, а таку компо-
зицію він застосовував задля кращого візуального розкриття центральної бані, на 
відміну від плану грецького хреста.

Зміна культурного ландшафту внаслідок реконструкції колишнього костелу 
і встановлення позолоченої цибулястої бані. Навіть великорозмірні колгоспні 
ферми на задньому плані не так агресивно втрутились формою, як нова баня 
церкви. Вигляд з монастиря в с. Підгора біля м. Теребовля на долину р. Серет, 
с. Семенів та колишній костел. Подібних змін зазнав і костел у сусідньому 
с. Підгайчики.
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Вигляд костелу Бернардинського монастиря в м. Кристинополь 
(нині — Червоноград) на поштівці з поч. ХХ ст. та його сучасний вигляд (нині — 
храм Православної церкви України (ПЦУ)). Це є найстаріша споруда і пам’ятка 
архітектури національного значення. Фото зроблені з того ж ракурсу. Внаслідок 
проведених ремонтно-реконструктивних робіт в 1988–1989 рр. було зведено 
центральну баню на середохресті і чотири менші довкола неї; у 2006 р. бані 
пофарбовано блакитним кольором і оздоблено золотими зірками.
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чення” архітектури і демонстрування багатства церкви знищуються 
певні елементи на фасадах та інтер’єрах, натомість додаються чужо-
рідні, а також змінюється їх колористика.6 

Майже не зводяться церкви з поєднанням українських традицій 
та постмодерних світових тенденцій. Найчастіше священники, 
які мають вирішальний голос в  церковних громадах, поясню-
ють, що люди не підуть до храму, якщо він матиме нетрадиційні 
форми. Як наслідок, люди ходять до храмів, в яких поєднуються 
московські традиції та незрозумілі авторські задуми.

Покриття листовим залізом поширилось у Галичині, починаючи 
з 1870-х рр., коли на вимогу австрійської влади масово проводилась 
заміна ґонтових покрівель на вогнетривкі. Відтоді і деякі дерев’яні 
церкви отримали бляшану покрівлю. А на Гуцульщині цей матері-
ал став ще й частиною народного мистецтва з карбування. Однак 
масово такі дахи з утилітарною метою захисту деревини з’явились 
на багатьох церквах вже в радянський час. Часто оцинкованою бля-
хою покривався не тільки дах з опасанням, а й стіни над ними за-
мість так званих кожухів з ґонту чи ошалювання дошками. Проте 
металеві листи не дають деревині дихати і вона починає гнити, осо-
бливо якщо всередині є гіпсокартон, тирсоплити або навіть, ліно-
леум. Спеціалісти зі сфери реставрації та пам’яткоохоронних орга-
нів постійно попереджають священників та церковні громади про 
можливі процеси руйнування деревини, але подібне триває донині. 
Тоді як використання дощок з нащільниками і дерев’яної вагонки 
захищає від опадів деревину, — починаючи з 2000-х стала широко 
застосовуватись пластикова вагонка, що є нестійкою до поривів ві-
тру і від якої руйнується деревина. Догляд за дерев’яними церква-
ми і їх відновлення за традиційними технологіями є дуже дорогим. 
Проте питання грошей не є  визначальним, адже часто будуються 
нові муровані храми, натомість дерев’яні залишаються на поталу 
часу. Cмаки священників і громад щодо вигляду церкви з бажанням 

6. Церкви, які внаслідок їх облагородження і “реконструкції” з додаванням нових 
форм і матеріалів та кольорів, а саме металу, позолоти та синього кольору, ми нази-
ваємо церквами-трансформерами, оскільки вони нагадують персонажів одноймен-
ного фільму та коміксу.
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Перетворення бойківської дерев'яної церкви 1780 р. у с. Бусовисько 
біля м. Старий Самбір (Львівська обл.), пам’ятки архітектури національного 
значення, на церкву-трансформер з металевим блискучим покриттям. 
Ракурс збережений. Верхнє фото 1925–1939 р., нижні — 2015 р. та 2020 р. 
Якою церква буде у 2025?



демонстрації заможності, застосуванням блискучих кольорів є ви-
рішальними в реконструкції і опорядженні церков. Тільки в неба-
гатьох випадках збереглись поблизу них дерев’яні церкви, перетво-
рені зазвичай на поховальні каплиці.

Можливо, розповсюдженню форм російської архітектури сприя-
ло те, що вони стали панівними впродовж ХІХ ст. на теренах більшої 
частини України, окрім Галичини. Церковним Синодом на всіх тере-
нах імперської Росії нав’язувались активно форми п'ятикупольних 
храмів у стилі російського класицизму, а в другій половині ХІХ ст. — 
давнішої московської архітектури із завершенням кокошниками та 
цибулястими баньками й маківками. Саме такі храми будувались не 
тільки в Києві чи Севастополі, а й на Поділлі та Волині, до того ж 
часто за типовими проєктами. Саме на рубежі ХІХ і ХХ ст. збудовані 
церкви в московському дусі на місці Берестецької битви, в Почаїв-
ській Лаврі, в Кременці. 

Ймовірно, що поширенню синьо-блакитних кольорів і позолоти 
в сакральній архітектурі України у 1990-2000-х рр. сприяло те, що 
вони стали трактуватись як кольори національного прапору. Але, 
позолота дахів в Росії була перейнята від Візантії, зокрема, Св. Софії 
в Константинополі задля підкреслення претензій Москви на роль 

“Третього Риму”. Згодом вона з’явилась на золотоверхому Михайлів-
ському соборі і в Печерській Лаврі в Києві.

Причиною незнання українського традиційного сакрального 
будівництва є також те, що впродовж радянського періоду на архі-
тектурних факультетах взагалі не викладалась історія архітектури 
України, натомість студенти вивчали російську. До 1990-го р. майже 
не було видань на тему української сакральної архітектури. Знання-
ми з історії архітектури України володіло на той час відносно мале 
гроно працівників музеїв і пам’яткоохоронних структур, а також Ін-
ституту “Укрпроектреставрація”. Ситуацію з обізнаністю традицій-
них архітектурних форм намагались поліпшити засновники “Шко-
ли сакральної архітектури”, що діяла кілька років у стінах Львівської 
політехніки у 1990-х рр., але число тих, що пройшли навчання у ній, 
було обмеженим. Зараз вже зросла кількість публікацій, журналів, 
книг, в яких висвітлені традиції української сакральної архітектури. 





6. 
Принципи та способи 

збереження та/або створення 
нових культурних 

ландшафтів
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Ми, люди, є частиною природи, і якщо ми знищимо її,  
то ми знищимо й себе

“Джар Джар Бінкс”

Культурні ландшафти зазнають постійних змін під впливом бага-
тьох факторів. Найзначніші з  них пов’язані з  тими самими потре-
бами, що були в  домодерних суспільствах, а  саме забезпечення 
людиною себе житлом і  харчами. Це проявляється в  розростанні 
населених пунктів та збільшенні ділянок для сільського господар-
ства за рахунок природних. Проте способи задоволення цих потреб 
є відмінними, ніж це було століття тому, та з іншими наслідками для 
природного середовища. Дрібноконтурне сільське господарство 
малих масштабів змінилося на великоконтурне, а при будівництві 
нового житла та кварталів природний і культурний ландшафти та 
їх місцеві особливості не беруться до уваги. 

Дбайливе ставлення до культурних ландшафтів потрібне, аби 
зміни, що відбуваються в них, не зашкодили їх цінностям, мали по-
зитивний вплив на природу та середовище проживання людей, їх 
здоров’я і побут. Збереження культурних ландшафтів може також 
сприяти фінансовому зростанню завдяки розвитку агротуристич-
них кластерів та покращення енергоефективності будинків.

Традиційні домодерні культурні ландшафти та народні знання 
містять цінні способи етичної взаємодії людини з природним 
середовищем, що формувалися протягом століть і  втратили-
ся в модерний час. Ці способи взаємодії та відчуття тонкощів 
природи можуть бути враховані в  сучасному просторовому 
плануванні сіл і міст та менеджменті землі, на чому наголошує 
Конвенція світової спадщини (1992 р.). Окрім цього, від збере-
женості природних ландшафтів залежить інтенсивність та на-
слідки глобального потепління, тому їх охорона повинна бути 
пріоритетною.
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Тоді як міста, їх громадські простори та міський дизайн (“благо-
устрій”) в Україні з 2010-х рр. є об’єктами значної уваги з боку фахів-
ців і фахівчинь у сферах урбаністики та містопланування, зокрема 
в контексті змін клімату, — сільська місцевість та малі містечка є пе-
реважно поза увагою. Культурні ландшафти надають концептуальну 
основу для формування цілісного життєвого середовища сільської місце-
вості з увагою до місцевої самобутності/ідентичності та культурної 
і природної спадщини, розвитку економіки, збереження природного сере-
довища та створення умов для покращення здоров’я.

Збереження культурних ландшафтів і  створення регулювань 
є найбільш актуальними для громад, основою розвитку яких є ту-
ризм і  рекреація, особливо якщо вони перебувають в  межах наці-
ональних природних та регіональних ландшафтних парків. Однак, 
мова не йде про перетворення цих населених пунктів у скансени-
музеї під відкритим небом. Житлові будинки початку ХХ ст. були 
добре пристосовані до тодішніх потреб, але зараз є далекими від су-
часного комфорту. Натомість йдеться про врахування та викорис-
тання ідеї традиційного будівництва, землекористування та про-
сторового планування в поєднанні з сучасними технологіями. Такі 
приклади існують і активно запроваджуються в життя. Наприклад, 
стилістика фасадів будинку має виражати місцеві культурні тради-
ції, не копіюючи їх, а пропонувати осмислені рішення з повагою до 
місцевих особливостей та шарму місцевості. Натомість теперішні 
потреби в комфорті та дозвіллі повинні бути враховані передовсім 
у внутрішньому плануванні житлового будинку. 

Всі інші громади, які на перший погляд “не мають” яскраво ви-
ражених культурних ландшафтів, можуть їх віднайти та відновити. 
В цьому випадку мотивацією є не заробіток від туризму, а енергозбе-
рігання та зменшення негативного впливу на довкілля, поліпшення 
здоров’я людей, естетики та зрозумілості середовища.

▲  Пасовище у селі біля м. Мостиська (Львівська обл.).
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Дбайливе відношення до культурних 
ландшафтів як об’єктів просторового 
планування та дизайну 

У сучасному містоплануванні (містобудуванні), просторовому пла-
нуванні міст і  сіл, дизайні середовища (англ. urban  design) важ-
ливим є  творення концептуальних проєктів нового чи зміни іс-
нуючого. Просторове планування сіл і міст та дизайн середовища, 
з  дбайливим ставленням до культурних ландшафтів, передбачає 
делікатне й усвідомлене втручання в природне середовище та існу-
ючі культурні ландшафти з врахуванням всіх його характеристик та 
взаємовідносин людей з ними. Також важливою є повага до місцевої 
культури, ідентичності кварталу/поселення та прагнення гармоній-
но або концептуально впроваджувати нові об’єкти, підкреслюючи 
ідентичність місця чи надаючи поштовх для творення нових зна-
чень. Без розуміння культурного ландшафту і  специфіки сформо-
ваних місць як соціальних явищ та існуючих практик в ньому — не-
можливо створювати щось нове.

У  процесі планування міста чи села та створення нового ди-
зайну середовища з піклуванням про збереження культурних 
ландшафтів як особливого об’єкта взаємодії людини та приро-
ди потрібно враховувати кілька умов:

1) Культурний ландшафт переважно не збігається з адміністратив-
ними межами, а виходить за ці межі.

2) Культурний ландшафт дуже пов’язаний з природним ландшаф-
том, тому необхідні знання функціонування природних ландшаф-
тів та екології.

3) Традиційний домодерний культурний ландшафт, що змінював-
ся з часом через втручання різних адміністрацій, є складним через 



1756. Принципи та способи збереження…

нашарування, тому досить важко зрозуміти його особливість. Окрім 
цього, рівні традиційності культурного ландшафту є різними в за-
лежності від наявності збережених чи змінених елементів.

4) Через поєднання в культурному ландшафті значної кількості різ-
номанітних елементів, природних та створених людиною, слід вра-
ховувати і включати під час просторового планування різні законо-
давчі акти та нормативи із залученням не тільки фахівців і фахівчинь 
з  архітектури та просторового планування, але також з  інших до-
тичних сфер, а саме: з екології, економіки, агрономії, антропології, 
географії, історії, соціології, літератури та мистецтва. Окрім цього, 
слід враховувати, що різні зацікавлені сторони по-різному розумі-
ють, цінують та використовують ландшафти, а  тому їх залучення 
є важливим для розгляду питань з різних аспектів.

5) Нормативні документи щодо регулювання культурних ландшаф-
тів і саме їх проєктування мають розглядатись цілісно й інтегровано 
з врахуванням всіх компонентів існуючого культурного ландшафту 
для гармонії і виключення суперечностей. Тільки в такому випадку 
зберігається цілісний погляд на створене людиною середовище, що 
підвищує його продуманість та якість життя у ньому. 

6) Збереження, регулювання та/або планування культурного ланд-
шафту повинні розглядатися не тільки з технічного та інженерного 
боку (протипожежної безпеки, санітарних норм, стійкості до павод-
ків, транспортних вимог та ін.), але має враховуватися соціально-
культурний вимір та вплив створеного середовища на щоденне 
життя людей і їх взаємодію. Культурні ландшафти, особливо їх ар-
хітектура, має вагоме символічне навантаження, де колір і форма 
можуть бути визначальними у вираженні приналежності до тої чи 
іншої культурної групи і її цінностей.

Що означає просторове планування міст і  сіл з  врахуванням 
місцевих традиційних культурних ландшафтів?

• Це врахування місцевого традиційного зонування населеного пункту, 
системи забудови та мережі вулиць, що формувались протягом сто-
літь під впливом особливостей рельєфу, мікроклімату та культурних 
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традицій. Вони є найбільш гармонійними до природного середови-
ща та підвищують енергозберігання будинків. Наприклад, заплави 
річок залишаються як недоторкані або слугують луками і  пасови-
щами, що підтримують водний баланс, біорізноманіття і зменшу-
ють негативні наслідки повеней чи посух. Збереження розташуван-
ня будинків в  найтепліших, сухих та невітряних місцях зменшує 
енерговитрати й витрати на утеплення та сприяє довшій експлуа-
тації будинку і зменшує ризики небезпеки від стихійних лих. 

• Збереження місцевих архітектурних традицій в будівництві жит-
лових та сакральних споруд або осучаснення з їх врахуванням. Завдяки 
збереженню, використанню способів та ідей з місцевого традицій-
ного будівництва можна покращити енергозбереження будинку, 
сприяти його довшому служінню та позитивно впливати на здоров’я 
людини завдяки використанню природних будівельних матеріалів. 
Зокрема, йдеться про розмір і орієнтацію будинку, особливо вікон 

Створення вулиць з відсутністю дерев, с. Сокільники біля м. Львів.



1776. Принципи та способи збереження…

до більш сонячного боку, завдяки чому зменшуються енерговитра-
ти (пасивне утеплення будівлі). Такі будинки також не спотворюють 
ландшафт та лінію горизонту своїм домінуванням, формується есте-
тичне середовище зі своєю самобутністю, що сприяє також розвитку 
туризму. Особлива увага спрямована на розміри, форми, пропорції, 
гами кольорів, матеріали, фактури та текстури, що є естетичними 
й візуально гармоніюють в довкіллі. Це також стосується парканів 
і брам, особливо їх висоти, прозорості та декору, замощення приса-
дибних ділянок. 

• Дизайн громадського простору та місць для відпочинку серед природи 
створюється з делікатним втручанням у неї та враховуючи місцеві 
особливості культурних ландшафтів з  використанням переважно 
місцевих багаторічних рослин, що не вимагають великих фінансів 
та людських ресурсів в порівнянні з однорічними. 

• Підтримка чи відновлення органічного сільського господарства ма-
лих масштабів і  ремесел або формування нових напрямів. Йдеться на-
самперед про зменшення вирощування культур, що найбільше ви-
снажують ґрунт і йдуть на експорт як сировина, такі як соя, ріпак, 
соняшник, кукурудза. Натомість варто збільшувати площі посівів 
культур, що мають вищу додану вартість — ягідництво, садівниц-
тво, овочівництво, баштанництво, бджолярство, вирощування чи 
збереження місцевих лікарських трав і  ведення молочного ско-
тарства й виготовлення пов’язаної з ними продукції. Таке сільське 
господарство є більш ніж просто економічно вигідне для громади, 
а формує також місцеву культуру, способи життя та дбайливе став-
лення до свого природного середовища. Зберігання планової рота-
ційної системи землекористування (сівозмін) з  дрібноконтурним 
рільництвом. Таке рільництво враховує наявність малих річок (по-
тічків), менше виснажує ґрунт і не порушує біорізноманіття в порів-
нянні з великоконтурним рільництвом.
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Етапи досягнення гармонійних 
культурних ландшафтів

1. Протягом всього процесу до уваги повинні братись особливості навколишніх 
територій та їх культурні ландшафти.

Основні етапи, завдяки яким можна досягнути гармонійних куль-
турних ландшафтів:

• Міждисциплінарне дослідження особливостей культурних 
ландшафтів із залученням фахівців та фахівчинь зі сфери ар-
хітектури, містопланування (містобудування), екології, геогра-
фії, етнографії, історії, економіки, агрономії, соціології. Знайти 
і  зрозуміти локальну та регіональну особливість культурних 
ландшафтів.

• Дослідження того, як різні люди та зацікавлені сторо-
ни розуміють, цінують, використовують і  творять культурні 
ландшафти.

• Створення правил та механізмів збереження, регулюван-
ня та/або планування культурних ландшафтів із залученням 
зацікавлених сторін. Створення формальної містобудівної до-
кументації з  регулюваннями та встановленням контролю їх 
дотримання.

Покрокові дії щодо збереження, регулювання та/або створення но-
вих культурних ландшафтів:1

1. Знайомство з  ландшафтом та його творцями. Візуальний огляд 
ландшафту та його окремих елементів — просторового планування, 
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системи забудови, архітектури, сільського господарства, рослинно-
го та тваринного світу, громадських просторів і місць відпочинку. 
Виявлення перших особливостей культурного ландшафту. Джере-
ло: польові виїзди з використанням топографічних карт місцевості, 
фотографій з космосу, спостереження за діяльністю мешканців та 
мешканок у ландшафті й отримання власного досвіду в ньому. Спо-
стереження у різний час доби, тижня та пір року.

2. Історичне дослідження змін культурного ландшафту населеного 
пункту, мережі вулиць та системи забудови, архітектури, сільського 
господарства та природокористування. Джерело: історичні карти, 
історичні кадастрові карти, старі фото та відео й інші архівні мате-
ріали, наукова та художня література, запрошення фахівців та фа-
хівчинь зі сфери історії та краєзнавства.

3. Аналіз існуючої формальної містобудівної документації та страте-
гій розвитку ОТГ, а також сусідніх ОТГ, району та області. Аналіз ви-
користання землі та її юридичного статусу, демографії і зайнятості 
людей, економіки та стану навколишнього середовища. Визначення 
основних факторів зміни ландшафтів та загроз їх руйнування. За-
прошення фахівців і фахівчинь з окремих сфер та залучення пред-
ставників і представниць місцевого самоврядування.

4. Дослідження зв’язку різних зацікавлених сторін з культурними ланд-
шафтами, як вони їх розуміють, які щоденні досвіди отримують 
у ньому, що цінують, як використовують і що хотіли б змінити/за-
лишити. Джерело: інтерв’ю мешканців та мешканок та різних за-
цікавлених сторін, ментальне картографування місцевості  — до-
слідження ментальних асоціацій з  місцевістю та її репрезентації 
в медіа на регіональному, національному та при наявності міжна-
родному рівні.

5. Визначення цінностей місцевого культурного ландшафту та його 
окремих елементів на основі попередніх досліджень та із застосу-
ванням додаткових інструментів, наприклад, що наявні в ECOVAST 
(The European Council for the Village and Small Town). Створення кар-
ти зонування ландшафтів і  їх майбутнього збереження та особли-
востей використання.
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6. Створення рекомендацій та регулювань. Запрошення фахівців і фа-
хівчинь з  окремих сфер, залучення представників і  представниць 
місцевого самоврядування та мешканців і  мешканок, інших заці-
кавлених сторін до створення рекомендацій та регулювань.

7. Широкі громадські обговорення запропонованих рекомендацій та 
регулювань і внесення до них змін на основі їх результатів.

8. Створення технічного завдання для містобудівної документації 
і внесення ландшафтних регулювань до формальних документів — ста-
туту ОТГ та “Складу та змісту схеми планування території, на якій 
реалізуються повноваження сільських селищних та міських рад” 
(ДБН Б.1.1–21:2017).

Процес створення і запровадження регулювань щодо відновлення, 
збереження та планування культурних ландшафтів може тривати 
досить довго й  вимірюватися роками, що вимагає проведення до-
слідження та залучення всіх зацікавлених сторін. До того ж, місце-
ва громада повинна бути добре обізнаною з цінностями культурних 
ландшафтів та переваг, які вона отримує в результаті їх збереження. 
Для привернення уваги до теми культурних ландшафтів і їх ціннос-
тей та зміцнення емоційного та ментального зв’язку людей з ними 
важливими є не тільки їх охорона, але різна діяльність в ньому та 
проєкти їх відновлення і залучення в житті громади. 

Архітектурні регулювання можуть бути застосовані найпершим 
чином щодо будівництва нових чи зміни існуючих споруд, що домі-
нують у культурному ландшафті через свої розміри. Це такі споруди, 
як школи, готелі, ресторани та сакральні об’єкти. Також регулюван-
ня можуть стосуватися встановлення інших сакральних та меморі-
альних об’єктів у громадському просторі, зокрема і на вершинах гір, 
як це часто трапляється в Карпатах. Згодом регулювання будуть сто-
суватися і житлових садибних будинків, огорож та брам.

Окрім цього, важливим є  створення свого місцевого реєстру 
пам’яток, цінних для громади, і надання їм юридичного статусу охо-
рони в межах повноважень місцевого самоврядування. Це можуть 
бути об’єкти, яких нема в списку пам’яток національного чи місце-
вого значення, але вони можуть бути або вже є важливою частиною 
культурного ландшафту і  життя громади та її ідентичності/само-



1816. Принципи та способи збереження…

бутності. Наприклад, кам’яні огорожі на Поділлі, окремі дерев’яні 
будинки, історичні промислові споруди, архітектура радянського 
модернізму 60-70-х років, мозаїки. Також  — давня дорога-гости-
нець, стара бруківка на вулицях чи площах, придорожні каплич-
ки, окремі хрести, дерева, джерела, місця пам’яті та трагедій, окре-
мі ареали природи. Деякі з  них вже високо цінуються в  громадах 
і отримують належний догляд навіть без їх юридичного статусу як 
охоронного об’єкта. 

Нижче публікуємо вибрані результати проведеного в Україні іс-
торико-архітектурного дослідження та деякі архітектурні регла-
менти сільської місцевості для с. Урич біля м. Сколе (Львівської обл.), 
надані Державним історико-архітектурним заповідником “Тустань”. 
Це результат детального дослідження та нового проєктування, уні-
кального для України, здійсненого фахівцями та фахівчинями за-
повідника та Національного лісотехнічного університету України у 
Львові. Також наводяться інші приклади, що стосуються збережен-
ня культурних ландшафтів. Такі дослідження та регламенти широ-
ко поширені в країнах, де цінують свої культурні ландшафти.
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▶ Ця ілюстрація якнайкраще показує, що традиційний культурний ландшафт 
є цілісною екокультурною системою та архітектурним ансамблем, у яких кожен 
його елемент — мережа вулиць, система забудови, архітектурні стилі 
та землекористування є взаємопов’язаними між собою та з природним 
середовищем. Окрема будівля, вулиця, поле є не самі по собі, а частиною 
ширшого ландшафту. Кожен мешканець і мешканка та інші зацікавлені сторони 
несуть відповідальність, як ця екокультурна система змінюється і буде 
функціонувати в майбутньому.

Приклад встановлення меж росту забудови у двох варіантах — зі збереженням 
культурного агроландшафту та/або природного середовища (зелена лінія) та без 
(рожева лінія). У деяких країнах “межа зростання забудови” (англ. — “urban 
growth boundary”) встановлюється на законодавчому рівні як один зі способів 
вирішення основних викликів, пов'язаних з незапланованим зростанням міст 
та сіл, їх посяганням на сільськогосподарські та природні ландшафти. Cело Урич 
біля м. Сколе (Львівська обл.).
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Осучаснення садибного будинку 1930-х років в екокультурному краї Опілля 
зі збереженням його поверховості, розміру та форм. Площа — 54,9 м2.



1896. Принципи та способи збереження…

“Привітна” вулиця (вгорі) та “непривітна” (внизу) — внаслідок застосування 
металевого покрівельного матеріалу для огорож та брам.
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Приклад огорожі та брами, що доповнює культурний ландшафт (вгорі) 
та суперечить йому (внизу).



1916. Принципи та способи збереження…

Приклади благоустрою, створення сходів, у Яворівському національному 
природному парку (Львівська обл.) — менш вдалого (вгорі), з використанням 
бетону та більш вдалих (внизу) — з використання місцевого дерева та каменю.



7. 
Межі приватного: культурні 
ландшафти, регулювання 
та зацікавлені сторони
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Опіка над культурними ландшафтами може відбуватися двома 
шляхами: згори  — через регулювання і  контроль, та/або знизу  — 
завдяки усвідомленню мешканцями й  мешканками та іншими за-
цікавленими сторонами цінностей культурних ландшафтів. Най-
ефективніший варіант — це співпраця і діалог різних зацікавлених 
сторін — місцевої громади, експертів і експерток та органів місце-
вого самоврядування у  створенні концепції збереження, регулю-
вання та/або планування культурних ландшафтів. Участь різних 
сторін у запровадженні спільних правил та регулювань надає їм ле-
гітимності — визнання, і таким чином зростає рівень їх дотримання 
і зменшення непорозумінь та конфліктів.

Насправді культурні ландшафти регулювати надзвичайно важко: 
вони складаються з розмаїтих взаємопов’язаних природних та куль-
турних елементів, де присутні різні зацікавлені сторони, з різними 
видами власності, що розуміють і  цінують ландшафт по-різному. 
Культурні ландшафти охороняються нерівномірно, в  залежності 
від того, що вважається цінністю в тому чи іншому суспільстві. Одні 
елементи краєвиду можуть стати частиною історичної, культурної 
чи природної спадщини, охоронятися законом і отримувати кошти 
на догляд, натомість інші — зникати. Та навіть внесення об’єктів до 
реєстру пам’яток не гарантує їх збереження, як це часто є в Україні. 

Окрім того, ландшафти можуть матеріально/фізично зникнути 
через пріоритизацію певних рішень або результатів дискусій щодо 
просторового планування населеного пункту чи ОТГ. Якщо потреба 
в регулюванні нового будівництва в межах історичних ландшафтів 
є очевидною, наприклад, у містах, що мають статус історичного на-
селеного пункту (офіційна назва — історичне населене місце), то рі-
вень втручання в регулювання архітектурних стилів нових приват-
них садибних будинків у сільській місцевості є дискусійним.
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Подорожуючи країнами Західної Європи, ми захоплюємося кра-
євидами, архітектурною цілісністю сільської місцевості, дбайли-
вим ставленням людей до природного середовища та громадських 
просторів. Все це — результат тривалого процесу усвідомлення гро-
мадськістю й органами самоврядування цінностей місцевих куль-
турних ландшафтів, а також дотримання чітких правил щодо архі-
тектурних регулювань і просторового планування1. 

У постсоціалістичному суспільстві таке встановлення строгих ре-
гулювань викликає у мешканців та мешканок спротив та відчуття 
повернення до радянського минулого. Проте такі ліберальні та де-
мократичні країни світу, як США, Канада та країни Європейського 
Союзу мають надзвичайно строгі регулювання, що стосуються таких 
деталей, як гама кольорів, будівельний матеріал, висота парканів, не 
говорячи про архітектурний стиль садибного будинку. Архітектура 
регулюється відповідно до створених для окремої місцевості кількох 
варіантів, що погоджується відповідними органами місцевого само-
врядування. Незважаючи на неоднозначність деяких регулювань, 
що активно обговорюються соціальними критиками, вони свідчать, 
наскільки регулювання є  важливими для творення культурного 
ландшафту, соціальної взаємодії та ідентичності його мешканців 
і мешканок. До того ж важливим є погляд, що приватна власність не 
означає повної свободи, бо існує відповідальність щодо того, як приватне 
впливає на спільне. Люди можуть ідентифікувати себе з природною та 
культурною спадщиною “їхньої” території, попри те, що хтось інший 
володіє нею.

1. В основі такої мальовничості та “екологічності” країн Західної Європи є також 
те, що вони свого часу перемістили індустріальну складову своєї економіки в краї-
ни “третього” світу або в Східну Європу з дешевшою “робочою силою”, простішими 
законодавчими регулюваннями, зокрема, щодо тривалості робочого дня та еколо-
гічних стандартів, зосередившись на сфері послуг та наукомістких напрямках.

▲ Фрагмент вулиці в с. Липа (Івано-Франківська обл.).
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Ландшафтна політика та Європейська  
ландшафтна конвенція 

Європейська ландшафтна конвенція містить важливі загальні по-
ложення щодо розуміння ландшафту. Проте кожна країна сама на 
свій розсуд вирішує, як регулювати ландшафти. Україна підписа-
ла й ратифікувала Конвенцію, яка набула чинності 2006 року, про-
те в  містобудівних законах ландшафт трактується переважно як 
природний, без його культурно-соціального виміру, на якому на-
голошує Конвенція. Культурний ландшафт в Україні не є визнаним 
об’єктом просторового планування населених пунктів на законо-
давчому рівні, як це зробила, наприклад, Японія. Окрім цього, тема 
культурного ландшафту, особливо сільської місцевості, не є предметом 
обговорення, як це є у випадку таких тем, як урбанізм, мобільність чи 
громадський простір. Іншою є ситуація з природним ландшафтом та 
збереженням природного середовища, увага до яких принаймні де-
кларується в наявних містобудівних законах, які, проте, не завжди 
впроваджуються.

У Конвенції йдеться про низку заходів, які зобов’язана зробити 
певна країна. Зокрема, у Статті 5 — “Заходи загального характе-
ру“ кожна Сторона зобов’язується:

а) визнавати ландшафти в законі як суттєвий компонент оточення 
людей, як вираження різноманітності їхньої спільної культурної та 
природної спадщини та як основу їхньої ідентичності;

б) визначати та впроваджувати ландшафтну політику, спрямова-
ну на охорону, регулювання і планування ландшафту шляхом здій-
снення конкретних заходів, передбачених у Статті 6;
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в) встановлювати порядок участі широкого загалу, місцевих і регі-
ональних органів влади та інших сторін, зацікавлених у визначенні 
та впровадженні ландшафтної політики, згаданої в пункті б вище;

г) включати ландшафт до своєї політики у сфері регіонального та 
міського планування та до своєї культурної, екологічної, сільсько-
господарської, соціальної та економічної політики, а також до будь-
якої іншої політики, що може безпосередньо або опосередковано 
впливати на ландшафт.

У Конвенції “ландшафтна політика” означає “формування компе-
тентними органами влади загальних принципів, стратегій та керів-
них положень, які дозволяють вживати конкретних заходів, спря-
мованих на охорону, регулювання та планування ландшафтів.”

Стаття 6 — Конкретні заходи

А. Підвищення рівня обізнаності. Кожна Сторона зобов’язується 
підвищувати рівень обізнаності громадянського суспільства, при-
ватних організацій та органів державної влади щодо цінності ланд-
шафтів, їхньої ролі та змін у них.

Б. Підготовка та освіта. Кожна Сторона зобов’язується сприяти:

а) підготовці спеціалістів в галузі оцінки ландшафтів та роботи 
з ними;

б) розробці мультидисциплінарних навчальних програм в галу-
зі ландшафтної політики, охорони, регулювання та планування 
ландшафтів для фахівців у приватному та державному секторах, 
а також для відповідних об’єднань;

в) створенню шкільних та університетських курсів, які у відпо-
відних предметних розділах висвітлюватимуть цінності, прита-
манні ландшафтам, і питання, які виникають у зв’язку з їхньою 
охороною, регулюванням та плануванням.
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В. Ідентифікація та оцінка. 

1. Кожна Сторона за активної участі зацікавлених сторін, як це 
обумовлено у Статті 5. в., з метою поліпшення знань стосовно її 
ландшафтів зобов’язується:

а) 
i. ідентифікувати свої власні ландшафти на всій її території;

ii. аналізувати їхні характерні риси та фактори, що призводять 
до їх трансформації;

iii. фіксувати зміни.

б) 
оцінювати ідентифіковані таким чином ландшафти, врахову-
ючи особливе значення, яке їм надають зацікавлені сторони та 
населення, якого це стосується.

2. Порядок проведення такої ідентифікації та оцінки регулюєть-
ся шляхом обміну досвідом і  методологією, організованим між 
Сторонами на Європейському рівні відповідно до Статті 8.

Г. Цілі щодо якості ландшафту. Кожна Сторона зобов’язується ви-
значати цілі щодо якості ландшафту для ідентифікованих та оці-
нених ландшафтів після обговорень громадськістю відповідно до 
Статті 5. в.

Д. Впровадження. Для реалізації ландшафтної політики кожна 
Сторона зобов’язується впроваджувати інструменти, спрямовані на 
охорону, регулювання та/або планування ландшафту.
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Садибні будинки у одній із найзаможніжих країн світу — Швеції (вгорі), 
та, в одній з найбідніших країн Європи — Україні (внизу).

7. Межі приватного: регулювання та зацікавлені сторони…
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Культурні ландшафти та децентралізація 
влади в Україні — загрози, можливості 
та відповідальність громад

Внаслідок децентралізації та адміністративної реформи в  Украї-
ні з 2014 року новостворені об’єднані територіальні громади (ОТГ) 
отримують все більше прав в  регулюванні архітектури та просто-
рового планування. Попри безліч запитань та відсутність чіткості 
в правах громад, немає сумніву, що в наступні роки їх реальні повно-
важення тільки зростатимуть. Паралельно відбулась передача сіль-
ськогосподарських земель, що були в  державній власності (Держ-
геокадастру), між населеними пунктами для ОТГ. Через фіскальну 
децентралізацію більша частина коштів, “зароблених” громадою, 
залишається на місці. Найбільш економічно спроможні громади 
отримали значні надходження до місцевого бюджету. ОТГ є відпо-
відальними за використання цих коштів та благоустрій і створення 
містобудівної документації міських чи сільських населених пунктів 
та всієї території, яка належить ОТГ, що є основою їх майбутнього 
розвитку. На даний момент (жовтень 2020) ландшафтний план офі-
ційно є  частиною загальної Схеми планування території ОТГ, але 
є обов’язковим лише в тих випадках, коли громада робить наголос 
на розвиток рекреації та туризму. 

Розширення місцевих прав накладає і  більшу відповідальність та 
створює потенційні загрози. Недостатня фаховість чи продуманість 
певних аспектів у створенні містобудівної документації без попере-
днього дослідження та залучення місцевих мешканців і мешканок 
може завдати шкоди культурним і  природним ландшафтам, іден-
тичності регіону, комфортному середовищу життя людей та спри-
чинити конфлікти між різними сторонами. Відсутність чи слабкість 
просторових та архітектурних регулювань, створених в ОТГ, низь-
ке усвідомлення цінності культурних ландшафтів представниками 
і представницями місцевого самоврядування, мешканцями та меш-
канками, іншими зацікавленими сторонами є основними загрозами 
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для збереження, відновлення та регулювання культурних ландшаф-
тів. Зокрема, це може відбутись через неврахування регіональних 
і  місцевих історичних та культурних особливостей просторового 
планування, будівництва та сільського господарства, а також при-
родних ландшафтів, тобто всього того, що відбувається зараз у біль-
шості випадків.

При створенні регулювальних рекомендацій, що стосуються 
відновлення, збереження та підтримання культурних ландшафтів, 
важливо розглянути кілька ключових передумов. Зокрема, вони сто-
суються двох запитань:

• Які існують закони і регулювання в Україні та чому вони не пра-
цюють у випадку культурних ландшафтів?

• Хто має займатися відновленням, збереженням та плануванням 
культурних ландшафтів, кого потрібно залучити і  які органи мо-
жуть впроваджувати та контролювати дотримання запропонова-
них регулювань?

Які закони і регулювання існують в Україні та чому вони не пра-
цюють у випадку культурних ландшафтів? 

В Україні, як і в  інших країнах, існує багато нормативних регу-
лювань, що стосуються окремих елементів культурного ландшафту, 
такі як закони щодо містобудування, благоустрою, охорони куль-
турної та природної спадщини та багато інших. Проте з  погляду 
культурного ландшафту ці регулювання є фрагментарними і не да-
ють цілісного уявлення про середовище, тому є непридатними для 
збереження, регулювання та планування культурних ландшафтів. 
Окрім цього, формальна документація стосується території в адмі-
ністративних межах міста, села, району чи ОТГ з відсутнім наголо-
сом на врахування навколишніх територій. Природні та культурні 
ландшафти є явищами, де адміністративні кордони не є визначаль-
ними, і  співпраця між сусідніми адміністративними одиницями 
є дуже важливою. 

Цілісний погляд на містобудівне середовище присутній у місто-
будівній документації для населених пунктів, які мають статус іс-
торичних (офіційне формулювання — історичні населені місця Укра-
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їни). За українським законодавством це — місто, селище чи село, яке 
зберегло повністю або частково свій історичний ареал з об’єктами 
культурної спадщини і пов’язаними з ними розплануванням та фор-
мою забудови, типовими для певних культур або періодів розвитку. 
Місто, селище чи село може бути визнано історичним і занесене до 
Списку, якщо воно відповідає щонайменше двом з таких критеріїв: 
наявність історичних, архітектурних, ландшафтних та садово-пар-
кових об’єктів культурної спадщини, які мають містоутворювальне 
значення; розпланування відповідно до минулих історичних епох 
(до початку XX століття); збереження основних композиційних цен-
трів та композиційних осей населених місць; наявність рядової іс-
торичної забудови. 

Такі населені пункти законодавчо потребують історико-архітек-
турного опорного плану, проєкту зон охорони пам’яток та проєкту 
меж і режимів використання історичних ареалів населених місць, 
що повинні бути створені разом з іншою містобудівною документа-
цією — генеральним планом населеного пункту. Проте такий статус 
мають тільки міста та селища міського типу, а села опинилися поза 
цим списком з  різних причин і  тому для них відсутні містобудів-
ні регулювання такого характеру. Дані регулювання можуть бути 
лише тоді, якщо сільський населений пункт лежить в  межах істо-
рико-архітектурних, історико-культурних, історико-меморіальних 
та історико-етнографічних заповідників, що мають визначені межі 
і  для яких також створюється історико-архітектурний опорний 
план. Сьогодні 34% історичних населених місць (136 з 401) мають 
визначені та затверджені в установленому порядку межі і режими 
використання історичних ареалів. Проте все, що поза ними, не має 
регулювань, пов’язаних із заповідником.

В жовтні 2020 р. Міністерством культури та інформаційної по-
літики України розпочато процес погодження проєкту Закону “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збере-
ження традиційного характеру середовища та протидії хаотичній 
забудові”. Законопроєкт передбачає запровадження чітких норма-
тивів захисту територій, зони охорони та історичного ареалу, пра-
вил та процедур ведення господарської діяльності та будівництва 
на захищених територіях (зокрема, нормативне встановлення меж 
таких територій, їх режимів використання з врахуванням встанов-
лених нормативів у земельному та містобудівному кадастрі). 



2037. Межі приватного: регулювання та зацікавлені сторони…

Існують окремі регулювання в межах територій та об’єктів при-
родно-заповідного фонду України. Найбільший стосунок до куль-
турних ландшафтів мають національні природні парки та регі-
ональні ландшафтні парки, оскільки їх метою є  також охорона 
історико-культурних об’єктів, і в  їх межах розміщена значна кіль-
кість населених пунктів. Вони мають однакову мету, але різняться 
статусом, джерелом фінансування і,  чомусь, назвами  — “природ-
ний” та “ландшафтний”2. Національні природні парки та регіональ-

2. Національні природні парки є природоохоронними, рекреаційними, культур-
но-освітніми, науково-дослідними установами загальнодержавного значення, що 
створені з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних 
комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-
культурну, наукову, освітню та естетичну цінність. 

На національні природні парки покладається виконання таких основних за-
вдань:
• збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів;
• створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреа-
ційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних 
природних комплексів та об’єктів;
• проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах ре-
креаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони на-
вколишнього природного середовища та ефективного використання природних 
ресурсів;
• проведення екологічної освітньо-виховної роботи.
Регіональні ландшафтні парки є природоохоронними рекреаційними установами 
місцевого чи регіонального значення, що створюються з метою збереження в при-
родному стані типових або унікальних природних комплексів та об’єктів, а також — 
забезпечення умов для організованого відпочинку населення.

На регіональні ландшафтні парки покладається виконання таких завдань:
• збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об’єктів;
• створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреа-
ційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних 
природних комплексів і об’єктів; 
• сприяння екологічній освітньо-виховній роботі. “Закон України про природно-
заповідний фонд України”.
До природно-заповідного фонду також входять інші природні території та об’єкти — 
природні й біосферні заповідники, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочи-
ща, які часто лежать в межах національних або регіональних парків з найбільш 
строгими регулюваннями; та штучно створені об’єкти — ботанічні сади, дендроло-
гічні парки, зоологічні парки, пам’ятки природи, парки — пам’ятки садово-парко-
вого мистецтва, що можуть бути загальнодержавного або місцевого значення.
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ні ландшафтні парки створені не тільки задля “збереження цінних 
природних комплексів та об’єктів”, але також історико-культурних. 
Окрім цього, вони призначені для “створення умов ефективного ту-
ризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природ-
них умовах з дотриманням режиму охорони заповідних природних 
комплексів і об’єктів; сприяння екологічній освітньо-виховній робо-
ті”. З цією метою в них встановлені чотири зони регулювання. У за-
повідній зоні регулювання найстрогіші, тут “ділянки землі та водно-
го простору з усіма природними ресурсами повністю вилучаються 
з господарського використання”. У зоні регульованої рекреації, ста-
ціонарної рекреації та господарській зоні забороняється будь-яка 
діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану 
навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної 
цінності території національного природного парку. Таким чином 
національні природні парки та регіональні ландшафтні парки ма-
ють юридичну основу для створення регулювань щодо відновлення, 
збереження та планування культурного ландшафту.

З 2001 року існували регіональні та місцеві правила забудови, що 
були скасовані в 2011 році з введенням Закону України “Про регу-
лювання містобудівної діяльності”. Закон про регіональні та місце-
ві правила забудови не визначав умов щодо використання в новому 
будівництві традиційних матеріалів, місцевих архітектурних сти-
лів споруд чи історичних планувальних особливостей забудови. Він 
був спрямований на збільшення повноважень на регіональному (об-
ласному) рівні. Проте 2011 року закон з суперечливою назвою “Про 
регулювання містобудівної діяльності” (оскільки закон і є регулю-
ванням) був створений радше з метою сприяння веденню будівни-
цтва великими будівельними компаніями у регіонах.

▶ Карта наземного покриву та національних природних і регіональних 
ландшафтних парків, які функціонально та юридично мають усі підстави 
до збереження культурних ландшафтів. В Україні вони зосереджені лише 
на природоохоронній сфері (межі приблизні та отримані з різних відкритих 
джерел).
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Нова містобудівна документація  
після адміністративно-територіальної 
реформи та децентралізації 2014 року

У процесі децентралізації влади в Україні і реформи адміністратив-
но-територіального устрою створені нові містобудівні документа-
ції для нових одиниць ОТГ — “Склад та зміст схеми планування те-
риторії, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних та 
міських рад (2017 р.)”, а в кінці 2019 р. такий обов’язковий документ, 
як “Комплексний план просторового розвитку громади” (законопро-
єкт 2280). За створення документації відповідають виконавчі орга-
ни сільських, селищних, міських рад з  питань містобудування та 
архітектури разом з об’єднаними територіальними громадами, які 
відповідно до  ст.  13 Закону України “Про архітектурну діяльність” 
належать до уповноважених органів містобудування та архітекту-
ри. Такі схеми планування території вже існували до цього на інших 
рівнях: національному — Схема планування держави, регіонально-
му — області та райони, місцевому — генеральні плани окремих на-
селених пунктів та детальні плани території (ДПТ). Ландшафтний 
план та екологічна складова є офіційно їх частиною. 

Проте, пояснення щодо ландшафтного плану виражають “техніч-
ний”, “ресурсний”, “ДБН-нівський” та “інженерний” підхід районного пла-
нування до розуміння ландшафту, що далекі від положень Європейської 
ландшафтної конвенції і не можуть бути основою для його збереження, 
регулювання та/або планування. Ландшафтний план ОТГ “Склад та 
зміст схеми планування території…” поданий списком окремих еле-
ментів, що повинні бути відображені в ньому, без розуміння ціліс-
ності ландшафтів і особливостей зв’язку людей з ними, екологічної 
цінності традиційних культурних ландшафтів, їх системи забудови, 
архітектурних стилів та особливостей місцевого землекористуван-
ня та сільського господарства.

Окрім того, у  “Складі та змісті схеми планування територій…” 
ландшафтний план є обов’язковим лише в тих випадках, коли гро-
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мада визначила туризм та рекреацію як свій основний стратегіч-
ний напрямок розвитку. Проте з  перспективи сталого розвитку 
і зменшення негативного впливу людини на природне середовище 
ландшафтні плани та відновлення та/або збереження традиційних 
культурних ландшафтів як найбільш гармонійних щодо природи 
повинні бути у містобудівній документації незалежно від того, чи 
громада робить наголос на туризм та рекреацію.

Хто має займатися відновленням, збереженням та плануванням 
культурних ландшафтів, кого потрібно залучити і  які органи 
можуть впроваджувати та контролювати дотримання створе-
них регулювань?

Для охорони, регулювання та/або планування культурних ланд-
шафтів повинна бути сформована окрема міждисциплінарна група 
фахівців і фахівчинь, в межах створення містобудівної документації 
ОТГ чи окремого населеного пункту. Окрім цього, на різних етапах 
мають бути залучені представники та представниці місцевого са-
моврядування, бізнесу, мешканці та мешканки та інші зацікавлені 
сторони. До міждисциплінарної групи варто залучати фахівців і фа-
хівчинь зі сфери архітектури, просторового планування міст і сіл, 
дизайну середовища, екології, географії, етнографії, економічної 
науки, агрономії, соціології, історії, краєзнавства. Ключовими у цьо-
му процесі є комунікація між різними сторонами, інтегрованість різних 
структур та інституцій задля створення спільного й узгодженого з ін-
шими документами плану щодо охорони, регулювання та/або створення 
нового культурного ландшафту.

Органом, що впроваджуватиме регулювання культурних ланд-
шафтів та контролюватиме їх дотримання на юридичному рівні, 
є об’єднана територіальна громада, а саме відповідальні органи за 
містобудування та архітектуру. Закон “Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні” дає можливість регулювати всі елементи ландшафту 
й створювати свої місцеві вимоги щодо архітектурних стилів, сис-
теми забудови, просторового планування та ведення сільського гос-
подарства. Регулювання можуть бути присутні як і в “Складі та зміс-
ті схеми планування територій…”, так і в статутах ОТГ. Наприклад, 
у Примірному статуті Закон “Про місцеве самоврядування в Україні” 
дає можливість регулювати всі елементи ландшафту й створювати 
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свої місцеві вимоги до його вигляду і найчастіше застосовується зараз 
щодо регулювання реклами у громадському просторі. Регулювання 
можуть бути присутні як і в “Складі та змісті схеми планування те-
риторій…”, “Комплексному плані просторового розвитку громади” 
та у “Складі та змісті плану зонування території”або й окремим роз-
ділом про культурні ландшафти у статутах ОТГ. Наприклад, у При-
мірному статуті (https://auc.org.ua/sites/default/files/library/mod1web.
pdf), що його розробила Асоціація міст України, може бути вказано 
конкретні регламенти щодо культурних ландшафтів та їхніх окре-
мих елементів. Зокрема, у статті 1.2.4 йдеться про місцеві правила 
забудови та використання територій. Дотримання вимог щодо куль-
турного ландшафту певної місцевості можуть бути перевірені перед 
наданням дозволу на будівництво через документ — будівельний 
паспорт3.

Будівельний паспорт, тобто дозвіл на будівництво, видає голо-
вний архітектор чи архітекторка ОТГ (уповноважений орган міс-
тобудування та архітектури), які переважно перевіряють лише 
регулювання ДБН. Проте вони можуть, посилаючись на прийня-
ті нормативні регламенти забудови в ОТГ, не надати будівельний 
паспорт у випадку порушення встановлених у громаді регулювань 
нового будівництва. Із  законодавчої точки зору України, зокрема 
через наявність закону 2011 року “Про регулювання містобудівної 
діяльності”, повноваження громад у містобудуванні є все ж доволі 
обмеженими. 

Зараз будівельний паспорт виконує протилежну функцію  — спро-
щує будівництво садибних будинків з двома поверхами та мансар-
дою до 500 кв.  м. Будівля такого значного розміру має вирішаль-
ний вплив на вигляд культурного ландшафту. Будівельний паспорт 

3. На основі будівельного паспорта з січня 2019 року можна будувати індивідуаль-
ні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки не вище двох поверхів (без ура-
хування мансардного поверху) з площею до 500 квадратних метрів, господарські 
будівлі і споруди, гаражі, елементи благоустрою та озеленення земельної ділянки 
(ст. 27 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”). Цей документ 
створений замість вихідних даних на проєктування об’єкта містобудування. Буді-
вельний паспорт містить текстові та графічні матеріали, найважливішим з яких 
є схема забудови земельної ділянки. На схему забудови мають бути нанесені будів-
лі та споруди, які планується розмістити на земельній ділянці, оскільки будівни-
цтво об’єктів, яких немає у будівельному паспорті (та, відповідно, у повідомленні 
ДАБІ) буде вважатися самочинним.
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складається на підставі поданих забудовником ескізних намірів за-
будови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділян-
ці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на 
них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів 
об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інже-
нерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до 
застосування, тощо). Ескізні наміри забудови, які подає замовник до 
органів містобудування та архітектури, дозволяється виконувати 
в довільній формі. Будь-які вимоги надати ескізи, виконані сертифіко-
ваним архітектором — є незаконними. Окрім цього, при будівництві 
за будівельним паспортом проєкт будівництва не вимагається, тому 
стилістика форм садибних будинків формується за уподобанням за-
будовника та будівельників.

Отже в теперішніх умовах покладатись на законодавство з метою 
збереження культурних ландшафтів, навіть в межах населених пунктів, 
що мають статус історичного населеного місця, не варто. Лише усві-
домлення цінностей культурних ландшафтів місцевою громадою, її 
активність та захист, зокрема від зовнішніх та внутрішніх забудов-
ників, може змінити ситуацію. Проте і тут є багато запитань, що сто-
суються смаків громади та будівництва нового об’єкту. Наприклад, 
більшість нових церков після 1991 року, сумнівного архітектурного 
стилю, було споруджено саме за ініціативи громад та священників. 
Такою ж є ситуація з пам’ятниками у громадських просторах.



210 Культурні ландшафти Галичини

Важливість залучення зацікавлених 
сторін та легітимність — визнання 
регулювань громадою

До процесу створення регулювань залучаються різні зацікавлені 
сторони, у кожної з яких свої потреби та погляди на цінність куль-
турних ландшафтів і рівень строгості їх регулювання. Серед них — 
місцева влада, громадські організації, власники й  власниці землі 
та нерухомості, бізнес, місцеві та немісцеві інвестори й  інвестор-
ки, мешканці та мешканки різних соціальних класів, віку і поглядів, 
депутати й депутатки, священники, громади національних меншин 
чи переселені в минулому спільноти, а також представники та пред-
ставниці окремих інституцій, наприклад, музеїв чи національних 
природних і регіональних ландшафтних парків. 

Залучення представників та представниць Любарської ОТГ до створення 
стратегії просторового розвитку громади, Інтегроване просторове планування 
для об’єднаних територіальних громад від CANactions School, м. Житомир, 2019 р.



Досягнути консенсусу може бути надзвичайно складно, зокрема й че-
рез різні владні відносини всередині громади, між різними інституціями 
і державними органами різних рангів та через нечіткі регулювання, роз-
поділ повноважень і слабку комунікацію між всіма учасниками й учасни-
цями. Зацікавлені сторони мають різну владу, і владні відносини між 
ними можуть бути визначальними щодо майбутнього культурного 
ландшафту. Кожна зі сторін відіграє свою роль у його збереженні та 
плануванні і може мати різний вплив залежно від конкретного ви-
падку. Часто нормативні регулювання та закони поступаються осо-
бливому місцевому контексту та людському фактору як у позитив-
ний, так і в негативний бік. 

Залучення різних учасників й учасниць — зацікавлених сторін, 
з розумінням їх цінностей та пріоритетів щодо культурного ланд-
шафту допомагає налагодженню співпраці й діалогу та формуванню 
спільного погляду щодо регулювань, хоч і займає багато часу і зусиль. 
Оскільки місцеве населення є основним “користувачем” культурних 
ландшафтів, що живе в ньому і його творить, то воно й повинно бути 
найбільшою мірою залучене до створення регулювань. Для уникнен-
ня розбіжностей інтересів та конфліктів важливим є погляд, що ланд-
шафт — спільне благо, а його цінності не замінюють одні одних.
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Причетні

Роман Лозинський  — автор проєкту та видання; географ-до-
слідник, магістр географії Університету Південного Іллінойсу в Ед-
вардсвіллі (CША, 2017) та Львівського національного університету 
ім. І. Франка (2009); викладач Українського католицького універси-
тету, кафедра культурології. Експертиза: культурний ландшафт як 
соціальне явище, зміни ландшафтів в останню декаду Радянського 
Союзу та після 1991 р., вплив приватизації землі та владних відносин 
на ландшафти.

Микола Майданський  — співавтор вибраних розділів та кон-
сультант видання; еколог, краєзнавець, розробник природоохо-
ронних територій та об'єктів, пам'яток історії та культури, інженер 
науково-дослідної лабораторії “Інженерно-географічних, природо-
охоронних і  туристичних досліджень” Львівського національного 
університету ім. Ів. Франка географічного факультету.

Алла Мартинюк-Медвецька — співавторка вибраних розділів та 
консультантка видання у  сфері архітектури; архітекторка-дослід-
ниця, старша викладачка кафедри архітектури та реставрації Львів-
ської політехніки (до 2017 р.), дослідниця пам’яток архітектури Львів-
ської  обл. в  “Центрі пам’яткоохоронних досліджень” (2017–2020), 
лекторка.
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Ярослав Івах — економіко-географ, кандидат географічних наук, 
доцент кафедри економічної та соціальної географії Львівського на-
ціонального університету ім.  І. Франка. Консультант у сферах еко-
логії, сільського господарства та економіки Галичини, впливу госпо-
дарства та житлового будівництва на ландшафти.

Олександр Коротких — архітектор, урбаніст, куратор та лектор, 
керівник Агенції просторового розвитку (м. Вінниця). Консультант 
у сферах громадського простору та природи, архітектурних та міс-
тобудівних регулювань, переосмислення та збереження радянського 
модернізму.

Зоряна Рибчинська — кандидатка філологічних наук, завідувач-
ка кафедри культурології, Українського католицького університету. 
Консультантка у сферах культурної спадщини та історичної пам’яті 
як соціальних явищ, залучення зацікавлених сторін у збереження 
культурних ландшафтів.

Мирослав Дністрянський — історичний географ, доктор геогра-
фічних наук, професор кафедри географії України Львівського наці-
онального університету ім. І. Франка. Консультант у сферах історич-
ної географії та етнографії.

Оксана Дудко — історикиня-дослідниця, кандидатка історичних 
наук (2011), докторантка Торонтського університету (Канада). Кон-
сультантка у сферах соціальної і культурної історії Галичини першої 
половини ХХ ст.

Юрій Мориквас — дизайнер та фотограф, стипендіат мистецької 
програми Gaude Polonia (Wroclaw, Polska). Візуальний стиль проєкту, 
дизайн та верстка друкованого видання, ілюстрації, дизайн та ство-
рення вебсайту. 

Анатолій Смалійчук — географ, кандидат географічних наук, до-
цент кафедри фізичної географії, Львівський національний універ-
ситет ім. І. Франка. Виготовлення карт.

Дарія Мацола — ілюстраторка. Створення графічних скетчів.:

Ірина Білан — провідна фахівчиня з методів розширення ринку 
відділу розвитку та роботи з партнерами НКММК “Мистецький ар-
сенал” (Київ). Промоція проєкту, комунікаційний супровід. 
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НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ



This publication is the result 
of an interdisciplinary study of the cultural 
landscapes of Galicia (Ukraine). 
Cultural landscapes reflect important 
values in the lives of individuals 
and communities — they are the foundation 
of a comfortable environment, local identity, 
the preservation of historical heritage, 
tourism development, and responsible 
human-nature relations. The publication 
considers cultural landscapes as a complex 
aspect of interactions between society 
and environment, and traces the dynamics 
of landscape changes since the beginning 
of the tenth century due to the influence 
of technology, market forces, and ideologies. 
The main threats to the destruction 
of traditional cultural landscapes and ways 
to overcome them are presented. There are 
also examples of ways of preserving, 
regulating and/or planning rural cultural 
landscapes based on local architecture, 
urban planning, and the environment. 
During field trips to different parts 
of Galicia, a rich body of illustrative 
material was collected, partially presented 
in this publication. The target audience 
is a professional community in the fields 
of architecture and spatial planning 
of cities and villages, museum affairs, 
tourism, environmental protection, as well 
as a wide range of other readers who are 
not indifferent to cultural and natural 
heritage.




